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RESUMO 

0 policiamento proativo*, atraves de uma nova v1sao de emprego podera 
diminuir os efeitos dos problemas de Seguranga Publica que o Homem 
enfrentara. 0 ser humano tera muitos problemas para o futuro de sua 
existencia, um deles sera o grande aumento da populagao que em 2050 sera, 
segundo o relat6rio da UNFA (Fundo das Populagoes das Nagoes Unidas) de 
aproximadamente 9 bilh6es de pessoas, um aumento de aproximadamente 
50% em quatro decadas. No ano de 2007 metade da populagao mundial 
passou a viver em cidades, o que pode ser um problema ou tambem uma 
solugao, pois, em aglomeragoes humanas mais concentradas o poder publico 
podera otimizar o uso dos recursos publicos, depende de como os governos 
se prepararao para enfrentar essa situagao. Esse problema sera maior em 
palses do Terceiro Mundo, do qual o Brasil faz parte. Em 2030 
aproximadamente 2 bilhoes de pessoas estarao vivendo em favelas pelo 
mundo afora nos grandes centros urbanos, realidade da qual o Brasil nao 
estara isento, com o agravante dessa situagao aumentar a violencia em nosso 
pals, ja atordoado com as dimensoes que ela vern tomando. A migragao de 
populagao e o proprio crescimento vegetative das cidades vern aumentando a 
inseguranga publica no pals, a medida que OS jovens, principalmente OS 

oriundos das camadas mais pobres da populagao nao encontram 
oportunidades na sociedade estruturada e, assim, sao facilmente cooptados 
para o mundo do crime, por grupos marginais que transformam a periferia das 
cidades em verdadeiros Estados Paralelos, oferecendo muita vezes a unica 
oportunidade a esses jovens e ate mesmo criangas. Curitiba inserida neste 
contexto, tambem vern sofrendo com o aumento populacional desordenado e 
o aumento da inseguranga que, se nao pode ser extinta, pode ser ao menos 
diminulda com o policiamento comunitario, coordenado com agoes sociais de 
promogao humana junto as populagoes carentes, procurando assim diminuir o 
surgimento de marginais atraves de um trabalho proativo*. 

Palavras-chave: 'Populagao Mundial. Cidades. Aglomeragoes Humanas. 
Favelas. Migragao Populacional. Cooptagao de Criangas e Adolescentes. 
Estado Paralelo. Policiamento Comunitario. Agao Social. Promogao Humana. 

*proativo, termo relativamente novo em lfngua portuguesa, com origem no ingles "pro

active/proactive" e que se refere a a/go ou alguem que antecipa futuros problemas, 

necessidades ou mudam;as, que seja capaz de mudar eventos em vez de reagir a eles, 

fazendo com que as coisas aconter;am; e ser agil e competente. 
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1. INTRODUQAO 

0 presente trabalho monografico tern como maior objetivo, tentar apontar urn 

caminho para uma nova visao de policiamento ostensive, a partir de urn trabalho 

policial combinado com a9oes sociais, que venha fixar o policiamento em areas de 

pobreza, fomentando e induzindo as referidas a9oes, visando com isso o 

desenvolvimento daquelas comunidades, e principalmente venha a concorrer como 

trafico, no sentido de impedir que crian9as e adolescentes venham a ser cooptadas 

pelos mesmos. 

1 .1 . Aspectos gerais da introdu9ao 

0 mundo nos pr6ximos anos tera urn consideravel aumento populacional, 

principalmente em pafses do chamado terceiro mundo, dos quais o Brasil faz parte. 

Embora seja o Brasil urn pafs em desenvolvimento, ele nao esta livre das 

conseqOencias que poderao trazer esse aumento populacional, que incidirao no 

aumento dos problemas sociais principalmente das cidades e por conseqOencia 

aumentarao o problema da inseguran9a e da violencia, reflexo direto do aumento da 

criminalidade. 

Ao falar·se de policiamento, especialmente do policiamento ostensive que e 

competencia da Polfcia Militar, sabe·se que nao ha como "reinventar a roda". 0 

policiamento administrative de preven9ao que e feito pela Polfcia Militar, ja e feito 

desde os tempos mais remotos da civiliza9ao, onde uma tribo destacava alguns de 

seus membros para fazer a vigilancia protegendo suas planta9oes, de tribos 

inimigas, para que essas nao fossem furtar os resultados do seu trabalho. 

Portanto a nova visao de policiamento, a qual propoe~se nesta monografia e 

uma tentativa de quebrar paradigmas conceituais, modificando o vies preconcebido 

das popula9oes que moram em areas de invasao, tentando atraves dessa a9ao 

policial e social, trabalhar no nascedouro do problema, para num futuro minimizar as 

conseqOencias, pois sempre a preven9ao e mais barata do que a tentativa de 

recupera9ao posterior e em se tratando de seres humanos, essa conjuntura tern 

conseqOencias danosas, dramaticas e imensuraveis. 

Trabalhar com urn conceito de uma nova visao de policiamento implica 

necessariamente em repensar o atuar da polfcia com popula9oes de baixo poder 

aquisitivo, pois nao obstante, serem carentes materialmente falando sao tambem 
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carentes emocionais, sentindo-se inferiorizados como pessoas pela propria condigao 

em que vivem. A nova proposta e fazer com que essas pessoas olhem a polfcia com 

outros olhos tambem, nao como aquele militar que esta pronto para combater seu 

inimigo, mas sim ver nele urn amigo, urn companheiro em que possa confiar, fazer 

na verdade o que o chefe do trafico faz, pois apesar de impor o terror esse mesmo 

traficante e respeitado e considerado, pois em muitos casos ele com o dinheiro do 

trafico supre as necessidades das pessoas nessas localidades, evidentemente em 

que se tratando de uma agao de Estado, sempre seria pautada na legalidade e 

respeitabilidade ao Ser Humano. 

A pobreza nao e o unico fator gerador de crime, mas no Brasil expressiva 

parcela dessa populagao de pobres e miseraveis vivem a margem da sociedade e 

cometem delitos aumentando o fndice de violencia . 

No sistema penitenciario do Parana 75,02 % dos internes tern menos de 34 

anos 1, alem da baixa media de idade da populagao carceraria, parte desses internes 

provem de bolsoes de pobreza, nos quais 6rgaos do Estado, 6rgaos nao 

governamentais e a populagao de uma forma geral, numa convergencia de esforgos 

poderiam evitar ou minimizar as consequencias do descaso com qual a sociedade 

trata essas pessoas. 

A solugao para os problemas nacionais nao e facil e em se tratando de 

Seguranga Publica, e ainda mais diffcil, pois a complexidade de fatores que 

determinam 0 estado de inseguranga publica que Vivemos e interligado COm OS 

demais problemas sociais e e na Seguranga Publica que desaguam todos as 

consequencias dos problemas anteriores. 

0 Estado .(3m todos os nfveis, (Municipio, Estado e Uniao); embora com a 
\ 

maquina publica que tern grande poder de ingerencia na vida das pessoas, nao 

pode resolver sozinho os problemas sociais brasileiros, pois problemas como 

pobreza, educagao, saude e seguranga, s6 se resolvem com a participagao de 

todos. Ha que haver urn envolvimento coletivo na solugao de todos os problemas 

que nos circundam, para que talvez num futuro nao muito distante, nao se tenha 

Curitiba e regiao metropolitana mergulhada num caos urbano de inseguranga, como 

verifica-se em alguns Estados brasileiros. 

1 Disponfvel em http://www.depen.pr.gov.brlarquivos/File/Faixa_Etaria.pdf. 
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1.1.2. Curitiba e Regiao Metropolitana. 

0 crescimento desordenado das cidades brasileiras transformou os grandes 

centros, especialmente as periferias no entorno dessas aglomeragoes humanas, em 

gigantescos bolsoes de miseria. 

Curitiba e Regiao Metropolitana, conhecida e divulgada em nfvel nacional 

como cidade de primeiro mundo, de excelente qualidade de vida e, em nfvel mundial 

como cidade modelo, e a quarta cidade brasileira em atragao de mao de obra 

qualificada, com uma renda "per capita" aproximadamente de R$ 11 .000.00, e 

tambem urn atrativo muito grande a migragao populacional da mao de obra 

desqualificada, que se soma a grande populagao carente de recursos financeiros e 

intelectuais ja existente. 

Para piorar esse quadro ca6tico da cidade, os que aqui chegam com baixa 

escolaridade dificilmente acham emprego formal e amparo social, piorando assim os 

nfveis de qualidade de vida e condigao social da cidade, conseqOentemente 

aumentando a populagao nos bolsoes de miseria, a dificuldade do controle da 

Ordem Publica e da Paz Social, por extensao urn aumento da criminalidade na 

cidade e urn verdadeiro estado paralelo naquelas comunidades, com mandatarios e 

regras pr6prias, diferentes as regras do Estado Democratico de Direito, OS quais por 

sua vez sao ate desconhecidos da populagao. 

Com essa situagao, somando-se a predisposigao da mfdia sensacionalista 

em supervalorizar fatos e alguns marginais, cresce na populagao uma grande 

sensagao de inseguranga, maior do que a realmente existente, passa para o 

imaginario coletivo a ideia que o estado legal nao consegue frear a crescenta 

criminalidade, atraves de seus organismos de seguranga, porque e incapaz e 

desorganizado, em contraponto o crime estacada vez mais organizado e armado. 

Curitiba e Regiao Metropolitana tinha no ano de 2.000, segundo o censo do 

IBGE, 2.798.394 habitantes, em 2007 tern a populagao estimada em 3.172.357 de 

pessoas. Em 2.000 a Polfcia Militar, atraves do Copom atendeu 18.856 ocorrencias 

de natureza violenta, contra 31.359 ocorrencias de natureza violenta 2005. 

0 crime tern inegavelmente aumentado muito em Curitiba e Regiao, 

aumentaram nos ultimos anos os homicfdios, roubos, e outros crimes de natureza 

violenta. Mas o trafico de drogas e o mais nocivo deles, este sim urn verdadeiro 

inimigo da sociedade ordeira, tambem urn 6timo neg6cio para o crime e ao mesmo 
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tempo o seu grande financiador, tern como "habitat" preferido e fertil para 

desenvolver~se, justamente os grandes bols6es de miseria onde recrutam jovens e 

crian<;as, os quais engrossam as fileiras desse crime. Da a essas crian<;as e jovens a 

sensa<;ao e a esperan<;a que a sociedade formal nao oferece, juntamente com a 

possibilidade de poder e dinheiro, 0 que para eles e urn horizonte impossfvel de 

vislumbrar, pelo meios legais e honesto de estudo e trabalho. 

Cria-se assim urn cfrculo vicioso: de pobreza, marginalidade, falta de 

expectativa, facilidade de se marginalizar, poder e dinheiro faceis, que se locupletam 

e passam de gera<;ao a gera<;ao nas popula<;6es jovens daquelas localidades, 

realimentando esse ciclo pernicioso, deixando-nos todos a questionar o que fazer 

para refrear tal situa<;ao. 

Neste crftico cenario, a Polfcia Militar, como institui<;ao encarregada da 

Manuten<;ao da Ordem e da Seguran<;a Publica, atua justamente no sentido de 

socorrer a sociedade, dando amparo e energia necessaries para atuar contra os 

fatores nocivos ao bern comum. Dentro de sua missao, esta implfcita a ideia de 

atua<;ao contra organismos avessos ao bern comum e tambem uma ideia s6lida de 

valores, os quais norteiam os conceitos de uma sociedade justa, o Estado 

Democratico de Direito, entre outros valores. Como desdobramento de sua missao 

Constitucional, verifica-se a atua<;ao da Polfcia Militar no policiamento ostensivo, 

colocando a seguinte questao: Como nessa conjuntura, poderia a Polfcia Militar 

desenvolver suas atividades dentro dos limites de sua missao legale constitucional, 

de forma eficiente, visando fazer frente a crescenta desordem e o possfvel 

desenvolvimento de urn estado paralelo, que se percebe no cenario descrito, 

considerando uma atua<;ao coordenada pela Polfcia Militar, convergindo para uma 

mesma finalidade, juntamente com as for<;as vivas da sociedade, outros 6rgaos 

governamentais de todos os nfveis e 6rgaos nao governamentais? 

1 .1.3. Da metodologia utilizada 

Para a elabora<;ao deste trabalho, foram utilizados os seguintes metodos de 

pesquisa: coleta de dados atraves questionarios respondidos por 56 pessoas 

pesquisadas junto ao publico interno e externo e entrevista com o Capitao da Polfcia 

Militar do Rio de Janeiro, Felipe Gon<;alves Romeo, comandante do GPAE (Grupo 

de Policiamento de Areas Especiais). 
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A aplicaqao do questionario interno foi realizado dentro do Quartel do 

Comando Geral, com 26 Policiais Militares da Diretoria de Apoio Logfstico, policiais 

militares afastados das atividades operacionais, e que teoricamente nao tern contato 

com o publico objeto desta Monografia. 

A aplicaqao do questionario externo foi realizado com 30 pessoas na Vila 

Zumbi, Municipio de Colombo, onde verificou-se a percepqao que os moradores tern 

sobre o serviqo publico a eles oferecido e como receberiam projetos como o que se 

propoe neste trabalho. 

A entrevista concedida pelo comandante do GPAE, vern ao encontro a 

pretensao deste trabalho, que e poder vislumbrar junto a Polfcia Militar do Parana, 

essa nova forma de fazer policiamento, atuando junto as comunidades carentes 

antecipando aos problemas e suas conseqOencias. 
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REVISAO DE LITERATURA 

2.2.1. CONTEXTO ATUAL NO MUNDO 

2.1.1 A Migragao Humana para os grandes Centros Urbanos 

A humanidade devera enfrentar, nas pr6ximas decadas, os maiores 

problemas da existencia humana na Terra: o desequilfbrio do Meio Ambiente e o 

conseqOente superaquecimento do planeta, como um dos efeitos desse 

desequilfbrio; nao deverao num primeiro momento dar causa a criminalidade e 

violencia que vivemos hoje, das quais trataremos neste trabalho, mas poderao, 

quem sabe, agravar a situagao da seguranga no futuro, em razao da escassez de 

recursos naturais, como agua potavel e alimentos, por exemplo. 

Juntamente com esse grave quadro previsto, um outro grande problema que 

a humanidade enfrentara e podera ser tao catastr6fico como os anteriores, afetando 

diretamente a criminalidade e a violencia principalmente nas cidades, e o aumento 

da populagao mundial, estimada em cerca de 9 bilh6es de pessoas2 para 2050. 

Esses problemas serao, sem duvida, os maiores que a humanidade devera enfrentar 

num futuro proximo, que trara uma maior disputa pela sobrevivencia, pois com o 

mundo finito em seus recursos naturais e a populagao crescendo geometricamente, 

a luta para sobreviver, se tornara mais selvagem do que a existente hoje em dia. 

Embora seja o Brasil um pafs com um vasto potencial energetico, detentor 

de um dos maiores patrimonies em recursos naturais do mundo, com a metade da 

extensao territorial da America do Sui, nao esta imune aos problemas e agruras com 

as quais o futuro nos acena, principalmente se hoje a humanidade nao tomar 

medidas que possam reverter esse quadro cataclfsmico anunciado. 

As cidades, especialmente as do Terceiro Mundo, sofrem com o aumento 

desordenado da populagao, principalmente nas periferias das grandes metr6poles, 

com uma populagao crescenta de marginalizados, tambem denominados 

"exclufdos". 

0 fenomeno da migragao que verifica-se no comportamento humano atual, 

ocorre em razao do aumento da populagao mundial, da falta de oportunidade de 

2 Relat6rio do UNFA (Fundo de Popufa96es da Na96es Unidas). 
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trabalho e sobrevivencia no local de origem do imigrante, pela facilidade e rapidez 

dos meios de transporte hodiernamente, pela inseguranga em determinadas regi6es 

rurais do planeta e principalmente em razao da globalizagao economica. 

Essa grave situagao da migragao das populag6es das areas rurais para 

areas urbanas nos traz uma possibilidade de caos para o futuro dos grandes centros 

urbanos do mundo, que tern no ano de 2007 um marco hist6rico para humanidade. 

Neste ano metade da populagao mundial passou a viver nas cidades, em especial 

nos pafses pobres, como a Nigeria. Lagos, a maior cidade do pafs, com 

aproximadamente 1 0 milh6es de habitantes que cresce a 3% por ano, em razao do 

grande contingente de pessoas que fogem da miseria e da inseguranga do campo; 

ou ainda como a expressiva migragao na China, onde o alto crescimento economico 

nos grandes centros, atrai grandes massas populacionais da area rural. 

Com base no relat6rio do UNFA (Fundo de Populagao das Nag6es Unidas), 

o Jornal 0 Estado de Sao Paulo publicou reportagem, em sua edigao de 28 de 

Junho de 2007, como tftulo "Populagao das cidades se iguala a rural no planeta", na 

qual podemos ver as implicag6es e ate possfveis solug6es para o futuro da 

populagao mundial, se houver possibilidade de administrar essa grande demanda 

que esta por acontecer. 

0 mundo vivencia em 2007 um marco hist6rico: pela primeira vez, a 
popular;ilo urbana se igualou a rural e, a partir de 2008, sera cada vez mais 
predominante. Esse ponto de transir;ilo levou o UNFPA (Fundo de 
Popular;ilo das Nar;oes Unidas) a abordar o tema em seu relat6rio mundial 
de popular;ilo, divulgado ontem. As principais conclusoes silo: 
1) a urbanizar;ilo e inevitavel, mas seus efeitos pod em ser alta mente 
positivos se as cidades se prepararem ou desastrosos em caso contrario; 
2) nilo silo as megacidades que concentram o crescimento. Ele se da 
principalmente em cidades medias; 
3} tambem nilo e a migrar;ilo rural-urbana que mais explica a expansilo, 
mas sim o crescimento vegetativo nas cidades; 
4) a concentrar;ilo populacional e melhor para o meio ambiente do que a 
dispersilo; 
5) os pobres tem direito a cidade e a decisilo de migrar ou permanecer Ia e 
racional. A pobreza e, em media, maior nas areas rurais, onde tambem e 
mais diffci/ para os governos universa/izar o acesso a servir;os como 
educar;ilo e saude. 
0 desafio de preparar as cidades para o crescimento existe desde que, 
entre 5.000 e 15 mil anos atras (nilo ha data consensual}, as primeiras vilas 
urbanas surgiram. A melhoria das tecnicas agrfcolas permitiu que a 
produr;ilo superasse o consumo, liberando milo-de-obra para outras 
atividades. 
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Segunda Onda 
Desde entao, ocorreram duas grandes ondas de urbanizar;ao. A primeira 
comer;ou na Europa e na America do Norte durante a Revolur;ao Industrial 
e durou dois seculos (1750 a 1950). A mais recente teve infcio na segunda 
metade do seculo passado e acontece em ritmo mais acelerado. Eta esta 
num estagio bastante adiantado na America Latina -onde as taxas de 
urbanizar;ao ja superam as europeias- e cresce principalmente na Asia e 
na Africa. Essa segunda onda acontece tambem num perfodo em que as 
projer;i5es da ONU indicam que a popular;ao mundial saira dos atuais 6,6 
bilhi5es para 9 bilhi5es em 2050.0 relat6rio do UNFPA tem visao positiva 
desse processo e sustenta que, se e fato que as cidades concentram 
pobreza, tambem e verdade que etas representam maior esperanr;a de 
escapar de/a. Mas o texto alerta que os beneffcios da urbanizar;ao 
dependem de uma mudanr;a das polfticas publicas. 
A primeira dessas mudanr;as e a aceitar;ao de que o processo e inevitavel. 
Segundo o relat6rio, quase todas as tentativas para conter a migrar;ao 
rural-urbana no mundo foram em vao, e as poucas que funcionaram 
fizeram uso de metodos autoritarios (Vietna e China), com resultados 
temporarios. 
Mesmo assim, um numero crescente de pafses em desenvolvimento (51% 
em 1996 e 73% em 2005) tinham polfticas para reduzir a migrar;ao. 
·~s pessoas migram para as cidades por que tem consciencia de que 
estarao melhores Ia. Muitos governos tentaram conter esse f/uxo evitando a 
oferta de servir;os, despejando-as, ou ate pagando a passagem de volta, 
mas isso nao teve efeito", diz George Martine, autor principal do relat6rio. 
Martine, que e tambem presidente da Associar;ao Brasileira de Estudos 
Populacionais, afirma que ele mesmo ja participou, no Brasil, de um grupo 
de estudos criado na decada de 70 para discutir a migrar;ao do Nordeste 
para Sao Paulo. 
"Era um plano bem-intencionado. 0 pressuposto era de que a 

concentrar;ao populacional era negativa. Havia na epoca a ideia de que a 
igua/dade social seria maior se houvesse igualdade espacial. 0/hando hoje 
em retrospectiva e dentro de uma economia de mercado e um raciocfnio 
triste" 
Crescimento vegetativo 
A mudanr;a de polftica depende tambem de um melhor entendimento das 
razi5es da urbanizar;ao. Etas sao distintas em cada cidade, mas o relat6rio 
sustenta que, na media mundial, o maior componente e o crescimento 
vegetativo (mais nascimentos do que morte). 
Por isso, a diminuir;ao das taxas de fecundidade -por meio da eqilidade de 
genero e da melhoria da saude reprodutiva- seria mais eficiente para 
reduzir o crescimento do que a tentativa de controle da migrar;ao. 
Outra caracterfstica do crescimento que, para o UNFPA, exige adaptar;ao 
imediata e que, como o processo acontece principalmente em cidades de 
medio porte, e preciso fortafecer OS governos municipais. 
Para o fundo, isso nao significa que as grandes cidades devam deixar de 
ser alvo de ar;i5es de governos, pois uma variar;ao percentual pequena, 
como uma taxa de 1% ao a no, significa para uma cidade de dez mil hoes de 
habitantes mais um mifhiio de pessoas em dez anos. 
Martine destaca tambem que o fato de reconhecer que o crescimento 
urbano e inevitavel nao deve levar governos a deixarem de se preocupar 
como desenvolvimento rural: ''Nao sao duas opr;i5es excludentes".(GOIS, 
2007) 
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2.1.2. A Marginalizac;ao das Periferias 

A marginalizac;ao dos que vivem nas periferias nao e um problema exclusive 

do Brasil, e na verdade um problema de ordem internacional. Nas cidades do 

Primeiro Mundo como nas manifestac;oes de Clichy 3
, em Paris, ou nas cidades do 

Terceiro Mundo como a grande periferia da Cidade do Mexico; em ambos os casos, 

considerando-se as condic;oes economicas de cada pafs, existem grandes bolsoes 

de miseria, ou seja, do Primeiro ao Terceiro mundo todas as grandes cidades 

atraem populac;oes de migrantes. 

Na America Latina se tern, como exemplos, alem das Cidade do Mexico, Sao 

Paulo e Buenos Aires, cidades em que as populac;oes migram de outras localidades 

do seu proprio pafs, ou ainda na Europa, como o caso de Paris, para onde migram 

muitos africanos, muc;ulmanos, Iatinos e ate mesmo pessoas de outros pafses da 

Comunidade Europeia, sem que a cidade tenha desejo, suporte e tempo para 

acolhe-las. 

Nessas localidades sabe-se que ha problemas de Seguranc;a Publica 

comuns a todos os moradores, geralmente ligados a aflic;ao e ao sofrimento 

impingidos as pessoas que moram naqueles locais. Nas cidades dos pafses 

desenvolvidos, como na periferia de Paris, em que o Estado da as famflias subsfdios 

mensais em torno de 330 dolares como renda mfnima4 para a manutenc;ao das 

mesmas, a presenc;a estatal e ainda muito incipiente. 

Embora recebam do Estado meios de subsistencia, tais populac;oes, em sua 

grande maioria formadas por pessoas oriunda de pafses muc;ulmanos, africanos, 

principalmente de pafses que foram Colonias Francesas, bern os como filhos desses 

imigrantes que, embora naturais da Franc;a, nao se identificam com o pafs onde 

nasceram, sentem-se "exclufdos" no proprio pafs natal, sem perspectivas de vida, 

isto por falta de trabalho digno, locais para atividades desportivas e ludicas, enfim do 

mesmo tratamento que e dado aos demais cidadaos franceses. 

E evidente que as populac;oes de periferias como a de Paris, se comparadas 

as brasileiras, parecem na verdade viver em condomfnios declasse media no Brasil, 

mas nem por isso com menos problemas. 0 trafico de drogas, mal que se entranhou 

no tecido social das populac;oes em todos os cantos do mundo, marca presenc;a 

3 Clichy-sous-Bois, bairro da periferia parisiense, onde em outubro de 2005 ocorreu a revolta da 
popula(fao da periferia em Paris. 
4 Valor media de renda mfnima atribufda as famflias francesas-IPEA Dezembro de 2007. 
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constante naquelas localidades, juntamente com o que vem com ele. Assim: 

juntamente com todos os males que essa agao criminosa pode trazer consigo, 

outros problemas de Seguranga Publica dela provem, como confronto de gangues, 

prostituigao, roubos, furtos, homicfdios e a violencia. 

Certamente no Brasil e nos demais pafses do chamado Terceiro Mundo, o 

quadro ca6tico das periferias, e muito mais grave do que se apresenta nas periferias 

do Primeiro Mundo, pois com aumento das ocupagoes irregulares de terrenos das 

nossas cidades, pafses como o Brasil terao urn impacto muito maior. A respeito do 

crescimento das areas de ocupagao irregulares no entorno das grandes cidades a 

revista Epoca em sua edigao de numero 339, de 10 de novembro de 2004, publicou 

materia intitulada Favela Globalizada, chamando a atengao para este problema 

mundial de grande relevancia. 

1 bilhao de pessoas moram em favelas. Em 2030, serao 2 bilhoes 
Em todo o planeta, aproximadamente 1 bilhao de pessoas vivem hoje em 
barracos sem agua potave/ e saneamento nos suburbios das grandes 
cidades - desse total, cerca de 200 mi/hoes tornaram-se favelados h8. 
menos de dez anos. Em 2030, serao 2 bilhoes de pessoas vivendo em 
bolsoes de pobreza. Durante esse mesmo perrodo, a popular;ao das 
mega/6poles dos parses em desenvolvimento devera crescer em 2, 12 
bilhoes de pessoas. Nas nar;oes do Primeiro Mundo, espera-se um 
incremento de apenas 28 milhoes. 

Apesar de afetar principalmente os parses atrasados, o problema tambem 
afeta os ricos. Atualmente, cerca de 2,86 bilhoes de pessoas - quase 
metade da popular;ao mundial - vivem em areas urbanas. Em 2025, essa 
taxa sera de 61%. Em 1975, uma centena de cidades tinha mais de 1 
milhao de habitantes. Em 2025, serao 527. Em 1960, apenas duas cidades 
reuniam, cada uma, mais de 10 milhoes de habitantes. Em 2015, o mundo 
tera 26 mega/6poles. ·~s causas e consequencias desse incremento variam 
muito. E preciso diferenciar as cidades globais, no Norte, e as mega/6poles, 
no Sui", alerta Jorge Wilheim, secretario de Planejamento Urbano de Sao 
Paulo e um dos pa/estrantes do ultimo Forum Mundial Urbano, realizado em 
Barcelona. 

No continente africano, a/em da miseria, os conflitos entre as tribos e as 
guerrilhas por riquezas naturais, como diamantes, empurram a popular;ao 
das zonas rurais para os centros urbanos, onde, em tese, a seguranr;a e 
maior. Na Nigeria, cerca de 250 etnias convivem em permanente estado de 
tensao. Em parses como a China, o crescimento urbana segue uma potrtica 
governamental de exodo rural. Nas cidades europeias, principalmente em 
parses como Espanha, Alemanha e ltalia, onde o aumento popu/acional 
costuma ser negativo, os imigrantes cumprem um pape/ fundamental no 
equitrbrio demografico. Em Sao Paulo, a quarta maior aglomerar;ao humana 
do mundo, o crescimento agora e vegetativo, e nao mais migrat6rio, ao 
contrario do que ocorria nas decadas de 50 e 60. 
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As consequ{mcias tambem sao pr6prias de cada contexto. Os pafses 
africanos assistem ao aumento da pobreza e a deteriorat;ao das condit;i5es 
sociais e sanitarias - h8. regioes onde mais de 30% da populat;ao e 
portadora do vfrus da Aids. Em Pequim, na China, um sinal visfvel do caos 
urbana e o transito congestionado por bicic/etas e autom6veis. Nos parses 
do Velho Mundo, a imigrat;ao de habitantes das ex-co/onias africanas e 
asiaticas, apesar de gerar um processo de fusao cultural a Iongo prazo, leva 
de infcio a conflitos sociais, xenofobia e fortalecimento de partidos de 
extrema direita, em reat;ao aos recem-chegados. "Boa parte das 
populat;i5es nao participa dos processos de decisoes que tem impacto sobre 
etas", alerta Wilheim, sobre esses cidadaos de segunda classe.(PADILLA, 
2004). 

2.1.3 0 Brasil no Contexto Mundial 

Embora seja uma situagao que afeta diretamente a todos, muito pouco se 

tern feito para reverter ou minimizar os efeitos do quadro ca6tico que parece 

iminente; paralelamente a esse estado de coisas, a criminalidade aumenta em 

proporgoes nunca verificadas anteriormente em nosso pafs, com Indices de 

mortalidade equivalentes aos de urn pafs em guerra; s6 no ano de 2005, foram 

38.180 pessoas assassinadas, segundo a SENASP (Secretaria Nacional de 

Seguranga Publica). 

Ainda se verifica, segundo a SENASP, que nesse mesmo ano os crimes 

patrimoniais totalizaram 2.022.896 furtos, e os de roubo totalizaram 903.298, esse 

ultimo com o agravante de usar da violencia contra a pessoa; com a maior 

concentragao de ocorrencias na Regiao Sudeste, principalmente no Estado de Sao 

Paulo, em razao obviamente por ser o Estado com maior densidade demografica. 

Todos esses fatos e situagoes tragicas que fazem parte do cotidiano das 

cidades brasileiras e de suas regioes metropolitanas, tern como fato gerador a luta 

pela sobrevivencia, num ambiente geograficamente pequeno, para urn grande 

acumulo de populagao, onde as oportunidades sao limitadas e a pressao por 

consumir bens e muito grande e estimulada principalmente pelos meios de 

comunicagao; toda essa complexidade de situagoes culminara numa sociedade 

dfspar como a nossa, em crise, insegura e violenta. 

Neste contexte globalizado o Estado ganhara mais importancia e tera uma 

necessidade maior do que a atual, de intervengao na vida privada de seus 

administrados. As Forgas de Seguranga do Estado terao mais trabalho e atribuigoes 

das que existem atualmente. 
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Embora talvez a concentraQao de pessoas em determinados pontos do 

mundo, se bern administrada, em especial pelos governos regionais daquelas 

localidades, possa acabar sendo uma possfvel alternativa para os problemas que se 

desenham no horizonte do futuro da humanidade. Em contrapartida, uma vez nao 

planejado esse crescimento demografico, e sem a percepQao da sociedade e dos 

governantes para este grande problema, a vida nas cidades, sera possivelmente 

extremamente ca6tica. 

Dentro desse quadro mundial o Brasil, como pafs em desenvolvimento, 

embora com muitos recursos naturais, capazes de suprir as necessidades de seu 

pOVO, pela SUa ma distribUiQaO de riquezas, nao estara livre deste terrfvel quadro. 

Para se ter uma breve ideia, segundo relat6rio do UNFA, Sao Paulo tera 19.700 

mil hoes de habitantes no ano de 2010. 

De forma regional, o problema dos Bolsoes de Pobreza em razao do 

aumento populacional dos grandes centros; tambem ja sao verificados em Curitiba e 

Regiao Metropolitana. 

Localidades como Vila Torres e Vila Parolim em Curitiba, Vila Zumbi, situada 

em Colombo, constantemente sao noticiadas em jornais locais e dependendo do 

teor da notfcia, ate em nfvel nacional, sempre fazendo referencias a notfcias de 

homicfdios, trafico de drogas, roubos e furtos e outros conflitos gerados pela 

populaQao em geral. 

Assim, verifica-se que o futuro que se desenha para o nosso pafs e para a 

humanidade, a partir da regiao em que se vive, pode ser de extrema dificuldade ou 

muito catastr6fico em todas as areas, mas principalmente na area de SeguranQa 

Publica. Porem como alerta o relat6rio do UNFA, tambem pode sera safda, isto se 

os governos, principalmente os regionais, administrarem bern essa tendencia 

humana que e viver em grandes cidades. 
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2.2. CONTEXTO ATUAL DE CURITIBA 

2.2.1 Curitiba e Regiao e sua formagao cultural 

Os imigrantes quando aqui chegaram para dar forma a Curitiba jamais 

imaginariam como seria a regiao cern anos depois. A cidade tranqOila, pacata e 

provinciana, hoje em dia e s6 uma bela lembranga do que foi no passado. Para nos 

situarmos no tempo e no espago, voltamos algumas decadas, atraves do texto do 

Jornalista TOBIAS MONTEIRO, na epoca considerado urn dos mais importantes do 

pafs, quando esteve em Curitiba, no ano de 1903, do qual extrafmos parte de seus 

relatos: 

A chegada: 

" ... enfim surgiu Curityba. Havia no panorama a/go a lembrar Sao Paulo. A 
cidade despontava no dorsa das col/inas; as torres da Cathedral surgiam de 
vez em vez, dominando a paisagem, e a casaria elevava-se pouco a pouco, 
manchando de Branco a verdura do quadro. Curityba parecia maior do que 
eu esperava . ... " 

Aspectos gerais e populac;ao: 

" ... A cidade triplicou nos ultimos annos. Quem Ia nao esteve ao inaugurar-se 
a estrada de ferro em 1885, nem pode hoje imaginar o que eram a rua 
principal e a pra9a onde depois se erigiu a cathedral. 0 ultimo 
recenseamento da 53.000 habitantes para o municfpio; muitas ruas sao 
cal9adas, algumas de pararellelipipedos; a pra9a da cathedral e ajardinada; 
toda a cidade e arredorres, illuminados a luz electrica e servidos de bondes; 
as constru96es ja tem melhor aspecto, e grandes predios de boa architetura 
sao dignos de figurar em maiores cidades . ... " 

Visao da administrac;ao municipal da epoca: 

" A administra9ao municipal parece descurada. Dizem-me que e uma 
velha praga local, alias endemica em todo o Brazil. Ainda na Republica, a 
municipalidade teve um perfodo de saldos or9amentarios; mas depois tudo 
foi esbanjado, e restou uma dfvida de mais de mil cantos de reis. Ha 
flagrante constraste entre as finan9as do municfpio e as do Estado, agora 
em bam pe; enquanto um Secretario do Governador ganha 800$000 
mensaes, o Prefeito percebe 1:000$000. Para construir a rede de agua e 
esgotos, cuja falta amea9ava seriamente o futuro da cidade, o estado teve 
de arcar com as riscos da opera9ao considerada de resultados promissores. 
A despeito dessa incuria, Curityba desenvolve-se embora o que esta sendo 
feito de uti/ esteja mal feito. As ruas sao largas, muito bem delineadas; mas 
as lampadas de i/umina9ao sao fracas e, col/ocadas de um s6 !ado , 
deixam o outro na penumbra .... " 

0 ambiente e mais crlticas a administrac;ao local: 

" Chove muito na cidade, mais de duzentos dias no anna, e como ha 
muitas ruas par cal9ar ate as dotadas desse melhoramento enlameiam-se 
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facilmente pelo trafego de vehiculos; nao ha servigo regular de limpeza 
publica; nas principais arterias da cidade os para!lelipipedos estao quase 
sempre cobertos de uma crosta de lama." 
"... A mais triste prova da ma administragao municipal: o abandono do 
Passeio Publico, digno de qualquer cidade adiantada ... " 

Uma visao do futuro: 

"... Mas Curityba, embora sem ajuda, tem por si s6 um grande 
futuro. 0 clima e a populagao vicejante debaixo daque!le ceu sao sua 
principal riqueza. Co/locada a 920 metros acima do nfvel do mar, no inverno 
a temperatura desce commumente quatro graus abaixo de zero centfgrado 
e ja tem chegado a 8. Nos primeiros dias de mart;o, quando os telegramas 
do Rio noticiavam casos de insolagao, desfructavamos a noite a delfcia de 
14 graus. Seu fndice de mortandade e abaixo de 15 por 1000, inferior ao de 
Londres. A!lemaes, po!acos, italianos, estao formando ali um vasto 
/aborat6rio de mestigagem branca. Ja e facil dispor de operarios 
inteligentes, e varias industrias comegam a ensaiar-se, fiadas nesse 
contingente, que ha de aumentar. A/em de uma fabrica de phosphoros, 
modelo no genero, montada para receber das mattas os toros de pinho e 
transforma-los em palitos e caixinhas, h8 tambem fabricas de ve!as, sabao, 
cerveja, meias e agora comega a funcionar, sob os melhores auspfcios , 
outra destinada a produzir /ougas e cujos primeiros artefactos fazem 
augurar bem do seu futuro." 

Sobre a povo da cidade: 

"... Em volta da cidade cresce a raga nova, que ja a invadiu, ostentando na 
frente das casas de comercio os seus nomes de origem." 
"Duas man has sucessivas, em companhia de alguns amigos pude ver de 
perto o florescimento de uma obra duradoura" - (Referindo-se as co/6nias 
pr6ximas do grande centro de consumo: Curitiba) - "As 7 horas safamos de 
Curytiba em carruagem e voltavamos as 10 e meia, 11 horas. A 
municipalidade tem descurado as estradas em muitos pontos;felizmente a 
/eveza dos vehicu/os, a segurangados cava/los e a pericia dos conductores 
punhamnos ao abrigo de accidentes . ... " 
" ... Ninguem se esquecera daque!le espetaculo animador. As carrogas vern 
de todos OS /ados e /evam a cidade OS productos da pequena /avoura. Nao 
sao homens somente a guia-las descansados na bolea, as pernas metidas 
nas. botas compridas, o chapeu desabado, o cachimbo fumegando ao canto 
da boca; muitas vezes vern trazidas por mulheres , cuja saia espessa de Ia 
o avental resguarda dos salpicos de lama da estrada, e a cabega e 
protegida de amplo lengo de cores vivas, atado sob o queixo, ou preso a 
nuca a guiza de touca as vezes uma famf/ia inteira, os rapazes e as 
raparigas tambem, saudando frequentemente os caminheiros . ... " 
"... De todos os jardins, de todas as portas surgiam cabecinhas louras, 
espiando-nos com o/hos azues; era um viveiro de gente forte , rosada, que 
parecia brotar alii, tao facil como os fructos da terra.(MONTEIRO, 1986, 
p.33) .. " 

Esta visao romanceada da cidade, fica no registro das reportagens e na 

saudosa memoria de uma Curitiba buc61ica, que se perdeu com o passar do tempo, 

e em nada lembra a metr6pole em que vivemos hoje, com seus parques, grandes 
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avenidas, grandes ediffcios, uma cidade que cresce rapidamente, fugindo dos 

padroes de planejamento, que existiam anteriormente. 

2.2 Curitiba a realidade atual 

Em 1993 a regiao metropolitana tinha uma populac;ao de 2.096.704 

habitantes, segundo dados do IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica), 

ja no anode 2007, viviam na regiao uma populac;ao de 3.080.765 habitantes. Desta 

populac;ao 1.788.559 habitantes viviam no municipio de Curitiba, 1.095.952, viviam 

no entorno da capital e 196.254 na regiao periferica da Regiao Metropolitana.5 

Curitiba e seu entorno, seguindo a tendencia de todas as grandes cidades 

do mundo, vern crescendo populacionalmente de uma forma descontrolada, o que 

nos pr6ximos anos podera trazer condic;oes insustentaveis da qualidade de vida. 

Nas ultimas decadas, ocupac;oes irregulares surgiram repentinamente, sem 

planejamento, sem estrutura para que cidade e regiao pudessem dar suporte a 

essas populac;oes migrantes, como pode-se constatar se andarmos na regiao 

periferica da cidade. 

0 crescimento desordenado da cidade iniciou-se juntamente com o exodo 

rural ocorrido no Brasil nas decadas de 70 e 80, coincidentemente quando se deu 

infcio, em Curitiba, a criac;ao da CIC (Cidade Industrial de Curitiba) em 1973, 

trazendo progresso e tecnologia industrial, bern como os problemas que advem 

deles. 

A Polfcia Militar em Curitiba e regiao, atraves do COPOM (Centro de 

Operac;oes Policiais Militares), atendeu no ano de 2000, a 18.859 crimes de 

natureza violenta; no ano de 2005 foram atendidos 31.559 crimes da mesma 

natureza. Em 2000 somente as ocorrencias de trafico de drogas atendidas pela 

Polfcia Militar foram 136, contra 516 do ano de 2005. Em 2007 a Polfcia Militar 

atendeu a 366.416 ocorrencias, o que resulta em uma media mensal de 30.535 

atendimentos; e 1.017 ocorrencias atendidas diariamente6
. 

Hoje, os bairros do Cajuru, na regiao leste da cidade, do Sftio Cercado, CIC 

1, Boqueirao, situados na regiao sui da cidade, fora o centro pelo grande numero de 

5 Disponfvel em http://www.ibge.gov.br 
6 Fonte: 3a Se9ao EM-Comando do Policiamento da Capital. 
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populagao residente e flutuante, tam um grande numero de ocorrencia de natureza 

violenta, como se ve no grafico abaixo: 

GRAFICO 1- OCORRENCIAS VIOLENT AS EM CURITIBA(2000-2005) 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 
0 ::> 0 
a: a: Cl 
1- ::> 
:z -:> 

w < 
(.) (.) 

< ....J 

(.) w< 
o-a: <a: 

w at-
(.) -C/) 

U::> 
2 Cl 
1- ~ 
C/) 

FONTE: 38 Se9ao do EM CPC. (2008) 

0 
< 
~ 
w 
::> 
0 
0 
co 

IBAIRROI 

0 
:X: 

~ 
~ 
w 
:X: 

~ 
a... 

w 
Cl 
a: 
w 
> 
< 
::> 
(!) 

< 

0 
< 
1-
a: 
0 
a... 

Situagao identica ocorre nos municfpios que se localizam geograficamente 

no entorno de Curitiba, como Sao Jose dos Pinhais, Colombo, Almirante 

Tamandare, Pinhais e Araucaria, que tambem sao locais que apresentam os mais 

altos Indices de ocorrencias policiais na regiao metropolitana, como se pode verificar 

no grafico adiante. 
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GRAFICO 2- OCORRENCIAS VIOLENTAS EM CURITIBA E REGIAO 
METROPOLITANA (2000-2005) 
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FONTE: 3a Se9ao do EM CPC (2008) 

Coincidentemente, os municfpios e bairros acima citados, sao os que tern 

grandes concentra96es de ocupa96es irregulares, com seus respectivos bolsoes de 

pobreza e toda uma serie de dificuldades para os quais a popula9ao organizada e o 

poder publico tern que fazer frente. 

Todas essas mudan9as na trajet6ria econ6mica de vida da cidade e regiao, 

ocorridas na decada de 1970 e agora, mais recentemente, com a chegada das 
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montadoras de autom6veis, mudaram radicalmente o pertil regional, bern como a 

vida de seus cidadaos, pois esta situagao s6 piorou o quadro de miseria na periferia 

da cidade. 

Com o aumento inevitavel da populagao de Curitiba e da Regiao 

Metropolitana, sera necessaria que os habitantes desta regiao, e o poder publico, 

criem mecanismos para acolher e estruturar a vida das pessoas que estao vindo 

somar-se ao grande contingents humane que e hoje Curitiba e regiao, porque 

conforms se observa nas conclusoes do relat6rio do UNFA, uma safda para o 

controls da populagao e da diminuigao da miseria de grande parte da populagao 

humana podera ser as cidades, onde o poder publico pode atuar de forma mais 

eficiente e efetiva, desde que para isso exista urn planejamento nos municfpios. 

Assim observa-se que Curitiba, embora no seu nascimento tenha recebido 

uma forte influencia da colonizagao europeia, de gente trabalhadora que veio para 

esta terra construir sua vida, e transmitiu asses valores a seus descendentes, e hoje 

uma metr6pole, com todos os problemas que advem dessa condigao. 
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2.3. A CRIMINALIDADE E A VIOLENCIA 

2.3.1 A Cultura da Violencia 

0 crime e a violencia fazem parte da hist6ria da humanidade, pois o ser 

humano nunca foi "born" na acepgao ampla da palavra. Basta para tanto observar a 

hist6ria da humanidade, suas lutas e guerras para dominar outros povos; mesmo 

nos relatos bfblicos encontram-se muitos crimes e muita violencia; a sociedade 

humana s6 veio criar uma mentalidade menos violenta e com mais respeito ao ser 

humano como indivfduo a partir de grandes revolugoes culturais, como o 

cristianismo e as ideias iluministas da ldade Media. 

0 ser humano em sua existencia na terra vern sofrendo toda a sorte de 

violencia, a mais antiga de todas e a violencia do Homem contra o Homem, que se 

perpetua ate os dias de hoje, e que esta enraizado na cultura de formagao do Brasil, 

o pals traz na hist6ria de seu nascimento o estigma de violencia, como podemos 

observar na abordagem hist6rica do texto abaixo: 

Como nao poderia ser privilegio do resto do mundo, a vio/{mcia existe e 
sempre existiu em nosso Pafs. Nossos colonizadores, encontrando 
resistencia a domina9ao, logo lan9aram mao das armas dos 
conquistadores: a violencia, expressa pela for9a, a intimida9ao, o terror, o 
morticfnio. A resistencia de nossos indios, no Brasil Colonial, resultou em 
/uta cruel, que par sua vez propiciou o aparecimento de um ignominiosa 
forma de violencia, que e a escravidao. Foram 300 anos em que seres 
humanos, se submeteram, no Brasil, a traba/hos for9ados e foram 
agredidos com as mais ign6beis torturas.(AFONSO, 1985, p.35) 

A sociedade moderna tern se deparado com urn fenomeno crescenta e 

assustador, que e a criminalidade organizada 7 e semi-organizada 8e o aumento da 

violencia principalmente nos grandes centros urbanos, bern como a inseguranga em 

nfvel internacional, sejam quais forem os motivos: ideol6gicos, religiosos, 

financeiros. 

Em nosso pafs urn dos grandes motivadores para o aumento da violencia, 

sao os crimes de natureza economica perpetrados pelo crime semi-organizado, e 

pela rna distribuigao de renda, que leva o pafs a uma das piores distribuigoes de 

7 Estruturado como empresa, atuando em grandes grupos,com chefia, planejamento e logfstica. 
8 Atuam em pequenos grupos, tern meios e distribui9ao de tarefas, mas nao chegam a se organizar 
como empresa. 
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renda do mundo, pois o crime, diferente da maxima popular "o crime nao 

compensa", e altamente lucrative. 

2.3.2 A lucratividade da atividade criminosa. 

Segundo Giovanni Quaglia, representante do UNODC (Escrit6rio das 

Na<f6es Unidas contra Drogas e Crime) para o Brasil e Cone Sui, o crime organizado 

movimenta, anualmente, em todo o mundo, de 2% a 5% do PIB (Produto Interne 

Bruto) global, um volume de recursos que pode ser estimado em cerca de US$ 2 

trilhoes. Diz ele, ainda: "Dos US$ 2 trilh6es movimehtados pelo crime organizado, 

US$ 1 trilhao esta dire!amente associado a corrup9ao", e afirma tambem que o 

narcotrafico e responsavel por um montante que varia entre US$ 300 bilhoes e US$ 

400 bilhoes, sendo que esse mesmo valor e associado ao trafico de armas. "0 

restante equivale a roubo de cargas, contrabando e trafico de seres humanos", 

explicou o representante, que considera diffcil trabalhar com numeros precisos 

quando 0 tema e 0 crime organizado. 

Segundo ele, as cifras anunciadas sao "urn consenso entre os especialistas". 

0 representante do UNODC ressaltou que a realidade no Brasil nao e muito distante 

do cenario internacional. Sendo assim, o crime organizado no pafs movimenta 

recursos que variam entre 2% e 5% do PIB nacional.9 

Como pode se observar, o crime no mundo todo tern seu atrativo economico, 

mais ainda num pafs como o Brasil, onde a luta pela sobrevivencia chega a ser 

desumana e as desigualdades e a falta de oportunidades sao bern delimitadas. 

2.3.3 0 Medo do Crime 

0 crime em si potencializa o medo do crime, especialmente do modo como e 

veiculado nos meios de comunica<fao, e nao podemos mais negar seu poder de 

organiza<fao e for<fa, pois os acontecimentos de maio de 2006 em Sao Paulo, 

perpetrados pela organiza<fao criminosa paulista PCC10 (PRIMEIRO COMANDO DA 

CAPITAL) liderada e composta por internes do sistema prisional, simplesmente 

paralisou uma das maiores cidades do mundo e a maior da America Latina, 

9 Entrevista dada a www1.folha.uol.com.br em 01 de setembro de 2004. 
10 Disponfve/ em:http://veja.abril.eom.br/240506/p_042.html 



30 

deixando urn rastro de sangue com mais de cern mortos, em sua maioria agentes 

da Seguran9a Publica ou ligadas a ela.11 

0 Coronel da Polfcia Militar do Parana Roberson Luiz Bondaruk, com base 

na edi9ao da Revista Veja, de 24 maio de 2006, lista em sua obra, "A Preven9ao do 

Crime Atraves do Desenho Urbano", os principais fatos do acontecido, que 

horrorizaram o Brasil e tiveram ampla divulga9ao em nfvel mundial, sendo urn dos 

epis6dios mais violentos da hist6ria recente brasileira ocorridos numa cidade: 

Os reflexos do medo: 
1. 5. 1 oo onibus para ram de circular, deixando 5 mil hoes de pessoas 
sem transporte; 
2. 40% das escolas particulares e publicas de ensino fundamental e 
medio da capital suspenderam as aulas; 
3. 12 universidades fizeram o mesmo; 
4. 12 shoppings centers fecharam suas portas; 
5. Todas as 3.000 lojas da Rua 25 de Mar9o encerraram o expediente 
no meio da tarde. Outros centros de comercio importantes, como as ruas 
Teodoro Sampaio e Oscar Freire fizeram o mesmo; 
6. 0 Aeroporto Santos Dumont, no Rio, cancelou 15 voos para Sao 
Paulo, alegando falta de seguran9a; 
7. Com toda popula9ao correndo para casa, as 17h30 o 
congestionamento na cidade era quatro vezes maior do que o normal, 
chegando a 195 quilometros; 
8. As 22 horas, ja nao se viam carros nem pedestres nas ruas. A venidas 
como a Paulista e a Rebou9as estavam desertas.(BONDARUK, 2007, p.53). 

2.3.4 As Consequencias do Crime 

No Brasil, a falta de oportunidade aos jovens que todos os anos deveriam 

entrar no mercado de trabalho e uma injusta distribui9ao de renda, levam muitas 

famflias a ocuparem locais denominados "favela", onde o crime tern como sua face 

mais perversa a utiliza<(ao de crian9as e adolescentes para suas a<(6es, que 

comp6em urn significative contingents dos chamados "Soldados do Trafico". Cria-se 

assim urn cfrculo vicioso; de pobreza, marginalidade, falta de expectativa, facilidade 

de se marginalizar, poder e dinheiro faceis, que se locupletam e passam de gera9ao 

a gera9ao nas popula96es jovens daquelas localidades, realimentando esse ciclo 

pernicioso. 

Ao falarmos de crime a primeira imagem que nos vern a mente e do 

traficante no morro, com urn fuzil ou uma pistola automatica na mao; efetivamente 

nesses locais concentram-se grande quantidade de marginais, mas o crime se 

organiza hoje tambem em jovens da classe media que, atrafdos, quem sabe pela 

11 Oisponfvel em http://veja.abril.eom.br/2405061p_042.html. 
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aventura e pelo proibido, fazem trafico de drogas, participam de quadrilhas de 

assaltantes, algumas ate comandadas por mulheres12
. 

Nao se pode deixar de falar dos illcitos cometidos pelo crime nao 

organizado, pois embora a mfdia potencialize e dramatize combates entre 

traficantes, policiais e traficantes, o que mais deixa insegura a populagao, 

particularmente no caso de Curitiba, alem da exploragao irresponsavel pela 

imprensa e o crime cometido proximo de onde as pessoas moram, como roubos a 

onibus, roubos a estagoes-tubos, a farmacia, padarias, 0 homicldio e 0 roubo a mao 

armada, este ultimo, segundo o Coronel da reserva Jose Vicente da Silva Filho da 

Poll cia Militar paulista e ex-secretario nacional de Seguranga Publica 13 e o 

exponencial da violencia nas grandes cidades. 

0 mapa do crime da SENASP, traz uma ideia da violencia no Pafs nos anos 

de 2004 e 2005, onde se observa um crescimento numerico em quase todas as 

modalidades de ocorrencias com uso da violencia, embora em alguns casos tenha 

um decrescimo percentual, como se observa no quadro a seguir: 

QUADRO 1 • MAPA DO CRIME (2004·2005) 

2004 2005 
Taxa por 

INDICADORES CRIMINAlS Numero de 100 Numero de Taxa por 100 
Ocorrencias mil hab. Ocorrencias mil hab. 

Crimes Violentos Letais e lntencionais 40.793 24,1 40.974 23,6 
Crimes Violentos Nao-Letais Contra 
Pessoa 58.418 34,5 61.232 35,2 
Crimes Violentos contra o Patrimonio 874.046 516,9 903.773 519,6 
Delitos Envolvendo Drogas 82.288 48,7 87.170 50,1 
Delitos de Transite 330.806 195,6 320.265 184,1 
Homicfdios Dolosos 38.115 22,5 38.180 22 
Tentativas de Homicfdio 34.598 20,5 36.080 20,7 
Lesoes Corporais 658.485 389,4 696.774 400,6 
Estuoros 14.153 16,5 14.557 16,5 
Atentados Violentos ao Pudor 9.443 7,3 10.355 7,8 
Extorsoes Mediante S~Oestro 346 0,3 475 0,4 
Roubos 873.700 516,7 903.298 519,4 
Furtos 2.050.070 1.212,40 2.022.896 1.163,10 

FONTE: Ministerio da Justiga- MJ/ Secretaria Nacional de Seguranga Publica (2004-2005} 

12 Como Ana Paula Jorge Souza, de 21 anos, estudante de classe media alta, chefe de quadrilha 
presa em mar9o de 2007 na cidade de Campinas-SP. 
13 Entrevista concedida a revista ISTO E edi9ao 1575, 04 de Junho de 2003, p27. 
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2.3.5 As Causas do Crime 

Segundo Luiz Eduardo Soares14
, ex-coordenador da Seguranga, Justiga e 

Cidadania do governo de Anthony Garotinho, no Rio de Janeiro, falar de crime e urn 

conceito muito amplo, para ele nao ha uma teoria geral sobre criminalidade, porque 

nao ha uma criminalidade em geral; crime para ele e transgressao de uma lei, que 

engloba uma infinidade de situag6es diferentes, cada uma favorecida por 

determinadas condig6es. 

Ha muitas teorias para explicar as causas do crime com enfase no indivfduo; 

abaixo examinaremos algumas que foram aceitas ao Iongo dos seculos: 

Ha quem procure as causas do crime no indivfduo que o comete. Nesse 
caso, h8. duas linhas de pesquisa. A primeira explica o comportamento 
criminoso de um ponto de vista bio/6gico. Uma das mais famosas dessas 
teorias hoje completamente descartada e a frenologia, criada no seculo 
XVIII segundo o qual o criminoso possui caracterfsticas ffsicas, como 
saliencias no crania, que diferenciam das demais pessoas. Outros 
pesquisadores encontraram indfcios de que o crime e a/go transmitido 
geneticamente comparando famflias de condenados. Segundo esses, esta 
nos genes a expficar;ao para o fato de que entre a popular;ao carceraria e 
mais comum encontrar pessoas com parentes tambem envofvidos no 
crime. E h8. ainda as linhas de pesquisa que culpam a ma nutrir;ao pelo 
comportamento criminoso. 
A outra linha de pesquisa com foco no indivfduo procura causas do crime na 
psique do criminoso. Segundo Sigmund Freud, o pai da Psicanalise, o 
comportamento anti-social e a delinquencia sao decorrentes de um 
desequilfbrio entre o ego, o superego e o id, as tres partes que constituem a 
personalidade individual. Se o superego - que apresenta a internalizar;ao do 
c6digo moral da sociedade - e muito fraco, o indivfduo nao consegue 
reprimir seu id - seus instintos e desejos naturais. Resultado: ele forr;a as 
regras sociais e comete um crime. A equar;ao psicol6gica resulta criminosa 
se o superego e forte demais. Nesse caso, a pessoa, sente-se culpada e 
envergonhada e procura o crime esperando ser punida para satisfazer seu 
desejo de culpa. 
No comer;o do seculo XX, a popularizar;ao dos testes de Of (quociente de 
inteligencia) possibilitou o surgimento de uma nova teoria criminol6gica, 
segundo a qual os criminosos tem intelecto abaixo da media. Nos anos 70, 
um estudo mais sofisticado na mesma linha, feito por dois pesquisadores 
americanos, revelou que os delinquentes tinham em media oito pontos nos 
testes de Of, se comparados ao resto da popular;ao, a explicar;ao dos 
pesquisadores, que focaram especialmente adolescentes infratores, foi que 
os jovens menos inteligentes se envolvem mais facilmente com crimes 
porque tem pior desempenho escolar, menos capacidade de entender e de 
se engajar na moral da sociedade e, por tim, sao menos capazes de avaliar 
as consequencias de seus atos, a/em de serem mais influenciaveis por 
outros jovens. (VERGARA, 2002, p.10) 

14 Entrevista concedida a revista SUPER ESPECIAL SEGURAN9A edir;ao Abril de 2002, p.10. 
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Explicar o crime e como ele acontece, e extremamente diffcil ou talvez 

impossfvel; ha muitas teorias para explica-lo, cada uma poderia explicar ou se 

aplicar pelo menos a cada uma das situag6es criminosas, mas nenhuma consegue 

explicar o nascedouro de todos os crimes. Embora urn assunto relevante, nao 

faremos uma analise profunda sobre o tema, em razao do escopo deste trabalho 

nao ser o estudo do crime. 
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2.4. FATORES GERADORES DE CRIME E VIOLENCIA EM CURITIBA 

2.4.1 A lmpunidade 

Curitiba e regiao, se comparada a outras capitais do Brasil, e ainda uma 

cidade que pede ser chamada de segura, pois apesar de seu tamanho o Estado tern 

ainda o controle da cidade, que embora grande, tern na sua cultura de forma9ao 

pessoas trabalhadoras em sua grande maioria. 

Percebe-se que os elementos geradores de crime e violencia na cidade, sao 

parecidos, se nao iguais aos de outras cidades do Brasil, pois os crimes, apesar das 

diferen9as geograficas, acontecem via de regra pelos mesmos motives. 

A impunidade parece ser urn dos principais motives da criminalidade aqui, 

bern como em qualquer Iugar do Brasil, pois as chances de alguem que comete urn 

delito grave ser devidamente processado, julgado e cumprir pena e muito pequena e 

em delitos de menor potencial ofensivo essa possibilidade e quase nenhuma. 

Quem matar alguem no Brasil tern nove chances de ficar impune contra uma 

de ser pego. A alta taxa de impunidade decorre do mfsero fndice de 8% de solu9ao 

dos homicfdios. Ou seja: 36 mil assassinates cometidos por ano no pals sao 

simplesmente arquivados. Ja em Curitiba, as chances do homicida escapar ileso 

caem para oito em dez: dos 4.237 inqueritos abertos nos ultimos seis anos em 

Curitiba, 45% nao tern sequer autoria conhecida; os 884 cases que foram a juri 

perfazem 20% desse total representam o dobro da media nacional, mas nao ha 

motive para comemora9ao, ja que para cada dez cases s6 dois sao conclufdos15
. 

Essa sensa9ao de impunidade se traduz em numeros, quando vemos que 

em Curitiba no ano de 2000 ocorreram 406 homicfdios, contra 715 ocorrencias 

desse tipo em 2005, urn aumento de 51 ,4%; e 12.058 ocorrencias de roubo em 

2000, sendo 20.802 ocorrencias de mesma natureza em 2005, urn aumento de 

75,2%, com tendencia de aumento em todas as ocorrencias de natureza violenta.16 

Ainda sabre a impunidade no Brasil, num comentario a respeito da estrutura 

da Polfcia Civil de Sao Paulo, Marcos Rolim em sua obra, cita Jose Vicente Filho, 

que diz o seguinte: 

15 Crime nas Sombras, Gazeta do Povo 25 de Fevereiro de 2007. 
16 Fonte 3a Se9ao do EM CPC. 
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Sua estrutura pesadfssima, (da Polfcia Civil) no caso de Sao Paulo, 
corresponde a 29% do efetivo total da Seguran9a Publica, quando nas 
Polfcias do mundo o pessoa/ de investiga9ao corresponde a 15%, em 
media, do total. Praticamente todas as suas viaturas sao preparadas com 
chamativas pinturas e equipamentos tfpicos de polfcia ostensiva, 
inviabilizando o uso de vefculos para investiga9ao, sua principal atividade. 
Com um contingente a/em da media mundial, seria de esperar houvesse 
condi96es privilegiadas para a atividade de esc/arecer crimes de autoria 
desconhecida. Entretanto, em 1997, os distritos policiais da cidade de Sao 
Paulo apresentaram em media de 2,5 de esclarecimentos, com alguns 
distritos como o da Vila Maria e da Brasilandia apresentando fndice zero de 
esclarecimentos.(ROL/M, 2007, p.45) 

Se a probabilidade da punibilidade fosse maior, os Indices de crime no Brasil 

tenderiam a ser menores, pois leis mais rfgidas, com penas coercitivas duras, de 

pouco valem se o indivfduo que opta, por escolha ou necessidade pela vida 

criminosa, nao tiver certeza que ele pode ser pego e punido pelos crimes que vier a 

praticar. Ja no seculo XVIII o Jurista italiano Cesare Becaria disse: " 0 que inibe o 

crime nao e o tamanho da pen a, mas a certeza da punigao". 

2.4.2 0 Anonimato 

0 tamanho das cidades tern urn papel significativo na probabilidade de 

punigao reduzindo a possibilidade da mesma. lsto pelo anonimato existente em 

grandes cidades. lnicialmente, nao existe uma ligagao entre a polfcia e os 

residentes, ou seja, diferentemente de uma cidade pequena, em que a polfcia 

conhece praticamente toda a populagao, em cidades maiores os policiais tern 

dificuldades para identificar criminosos potenciais. Alem disso, o anonimato diminui 

muito a chance de reconhecimento do criminoso por parte da vftima. 

0 anonimato e certamente urn componente que integra os fatores que 

geram crime em Curitiba, pois as grandes aglomerag6es humanas proporcionam 

aos agentes delituosos a possibilidade de se homiziarem incognitos na grande 

massa humana que e hoje Curitiba e regiao. 

Assim, ap6s a ocorrencia de urn crime, o processo de investigagao fica 

prejudicado em uma grande cidade, pois torna-se diffcil restringir o numero de 

suspeitos. lsto gera urn grande numero de crimes que nao sao solucionados em 

cidades maiores, que acabam por gerar outro problema: a sub-denuncia17
• 

17 Sub-dentJncia, sao as ocorr€mcias nao informadas a Polfcia. 
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Como as vftimas conhecem as dificuldades encontradas pela polfcia em 

solucionar crimes, elas nao denunciam, o que dificulta ainda mais o trabalho policial, 

pois a populagao existente e tambem a populagao flutuante, que passa diariamente 

pela cidade, tornam impossfvel aos 6rgaos do Estado controlar a populagao e toda 

essa movimentagao de pessoas. 

2.4.3 A Oportunidade 

Outro elemento de relevancia no cometimento do crime e a "oportunidade", 

pois principalmente crimes contra o patrimonio, como o furto por exemplo, ocorrem 

geralmente quando a vigilancia sobre o objeto do delito diminui ou inexiste. Ainda 

sobre a oportunidade, tern que se observar a chance que e dada aquele indivfduo 

que se torna um criminoso, porque, quando tratamos de criminalidade em cidades e 

necessaria considerar que a decisao de cometer um crime envolve um processo 

evolutivo anterior ao momento da decisao, em que o ambiente de cada cidade e 

fundamental neste processo. Uma cidade constitui um macro-sistema proprio que 

afeta nao somente o custo moral, mas tambem o custo de oportunidade. 

Cada cidade possui um mercado de trabalho lfcito que determinara o custo 

de oportunidade de ingressar no mercado ilfcito. A cidade tambem tern influencia na 

hist6ria do indivfduo, pois o seu acesso ao mercado de trabalho pode depender, por 

exemplo, do seu acesso a escola, que depende de uma decisao individual ou da 

famflia, como tambem depende fundamentalmente das condig6es oferecidas pelo 

setor publico. 

Neste caso, cada cidade tern as suas caracterfsticas, pois a inexistencia de 

uma escola, de cursos qualificantes, de uma instituigao com ensino superior, nao 

sao determinadas pelo indivfduo e sim pelo contexto em que esta inserido. 

Falando do "crime" e a "oportunidade" em seu livro, Bondaruk listou dez 

princfpios extrafdos de um artigo chamado Opporttunity makes the thief (A 

oportunidade faz o ladrao) traduzidos para o Portugues, pelo autor: 

• As oportunidades desempenham um papel na causa de todos os 
crimes - o design (desenho, no sentido de projeto) e o gerenciamento 
desempenham um importante papel em gerar o crime ou preveni-/o; 
• As oportunidades para o crime sao altamente especfficas - o furta de 
vefculos para disputar corridas em via publica ("rachas'? tem um padrao de 



37 

oportunidade bem diferente do furto de carro para desmontagem e traficos 
de suas pe9as ("desmanche'?; 
• As oportunidades para o crime sao concentradas no tempo e no 
espa9o - ha grandes entre um endere9o e outro dentro de uma determinada 
area criminal. 0 crime varia largamente com a hora do dia e a hora da 
semana, refletindo as oportunidades para que ocorra; 
• As oportunidades para o crime dependem da forma como as 
atividades ocorrem diariamente. Delinqilentes e seus alvos mudam de 
acordo com o itinerarios para o trabalho, escola e atividades de lazer. 
Arrombamentos frequentemente ocorrem a tarde, quando os residentes 
estao no trabalho ou na escola. 
• Um crime produz oportunidade para o outro - um arrombamento 
bem-sucedido pode encorajar o arrombador a retornar em outra data; 
• Alguns produtos sao mais tentadores conforme as oportunidades 
para o crime - essas oportunidades refletem um valor particular, a inercia 
do objeto, sua visibilidade ou acesso para um a/vo de um de/ito; 
• Mudan9as sociais tecno/6gicas produzem novas oportunidades para 
o crim- produtos que sao mais comercia/izaveis ( por serem a "sensa9ao" do 
momento) sao a/vos preferenciais. Ex. laptops( computadores portateis); 
• 0 crime pode ser prevenido pela redu9ao da oportunidade: metodos 
de preven9ao devem ser estabelecidos para cada situa9ao especffica; 
• Reduzir o crime norma/mente nao des/oca, mas cada esfor9o para 
reduzir o crime pode obter algum ganho real. Mesmo crimes que sejam 
deslocados podem ser dirigidos para Ionge dos piores alvos, lugares e 
momentos; 
• A redu9ao acentuada de oportunidades pode produzir amplos 
declfnios dos fndices de crime.Medidas de preven9ao em uma localidade 
podem /evar a uma difusao de beneffcios, para horario e /ocais pr6ximos, 
pois parece que delinqilentes costumam superestimar o alcance destas 
medidas.(BONDARUK, 2007, p. 57) 

2.4.4 As Causas Sociais 

Urn outro componente que gera a criminalidade, sao as causas sociais. Seus 

elementos tern grande relevancia na incidencia do crime tais como: a miseria, 

alcoolismo, drogas, desemprego, analfabetismo, falta de planejamento familiar nas 

populagoes de baixa renda, delinqOencia juvenil e crescimento desordenado dos 

grandes centros urbanos. 

A pobreza faz diferenc;a na criminalidade porque, geralmente, nas famflias 

mais pobres, diminui-se o contato entre os pais e filhos, o que enfraquece a 

transmissao do legado familiar de como se viver em sociedade, pois pais e maes 

normalmente trabalham o dia todo deixando seus filhos para serem criados na rua, a 
meres da influencia de outros jovens, muitos deles delinqOentes, isso quando essas 

crianc;as e jovens tern pai e mae. 

No Brasil ha 53 milhoes de pessoas abaixo da linha de pobreza. Destas, 30 

milhoes vivem entre a linha de pobreza e acima da linha de miseria (pessoas que 

vivem em condigoes mfnimas de existencia). Cerca de 23 milhoes estariam na 
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situa<;ao que se define como indigencia ou miseria (pessoas que nao tern condi<;6es 

nem para comprar alimentos). Em Curitiba essa porcentagem era de 6% da 

popula<;ao em 2006, segundo o site www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto. 

Nos calculos da OMS (Organiza<;ao Mundial de Saude), o dano social 

provocado pelo consumo de alcool no Brasil equivale a 7,3% do PIB (Produto 

lnterno Bruto). A dependencia ao alcool responde por 40% das consultas 

psiquiatricas e nada menos que 78% das mortes do tr€msito no pafs tern influencia 

da bebida. 0 alcoolismo nao e urn problema concernente s6 a famflia, mas tambem 

ao Poder Publico. 

Durante o perfodo p6s~guerra, houve urn declfnio nos Indices criminais, o 

que tambem ocorreu nos pafses europeus e nos Estados Unidos. No entanto, a 

partir da decada de 80, observou~se aumento da criminalidade, do numero de delitos 

relacionados com drog~s (trafico e uso), de delitos contra o patrimonio e crimes 

violentos, tais como o roubo, seqOestro e homicfdio. Sendo que 1985, o trafico e o 

uso de drogas foram responsaveis por tres vezes mais condena<;6es que ha 20 

anos, nos pafses europeus e nos Estados Unidos. Neste mesmo perfodo, os crimes 

contra o patrimonio representaram 57% das condena<;6es naqueles pafses. Esse 

fenomeno ocorreu em quase todos os Estados e grandes cidades brasileiras, 

principalmente nas regi6es metropolitanas. Nos anos 90, o fato se estendeu as 

cidades do interior, especialmente as situadas nas rotas de trafico. 

0 Brasil hoje tern uma alta taxa de desemprego para os jovens que vivem 

urn perfodo de transi<;ao, do sistema educacional para o mundo do trabalho; 

segundo dados do IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica), de cada 100 

jovens que ingressaram no mercado de trabalho nos ultimos 10 anos, 55 fica ram 

desempregados e apenas 45 encontraram uma ocupa<;ao. 

No perfodo de 1995 a 2005, o desemprego entre a popula<;ao jovem, entre 

15 e 24 anos, cresceu muito mais do que para as demais faixas etarias. A PNAD -

IBGE (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicflios) registra que, em 2005, a 

quantidade de jovens sem emprego era quase 1 07% superior a de 1995. Para o 

resto da popula<;ao, o desemprego foi 90,5% superior nos ultimos 1 0 anos; este 

cenario crftico do desemprego faz parte de Curitiba e regiao, principalmente entre 
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jovens, o que pode ser verificado pela baixa media de idade da populac;ao do 

Sistema Penitenciario do Parana. 18 

Segundo balanc;o da Unesco (Organizac;ao das Nac;oes Unidas para a 

Educac;ao, a Ciencia e a Cultura), o Brasil esta ao lado de pafses como Egito, 

Marrocos, China, Indonesia, Bangladesh, fndia, Ira, Paquistao, Eti6pia e Nigeria 

como pafs com mais de 10 milh6es de analfabetos. A PNAD aponta que em 2006 o 

Brasil tinha 14,9 milh6es de pessoas que nao sabiam ler e escrever. 

No Brasil o analfabetismo esta concentrado entre os mais pobres, mais 

idosos, negros ou pardos e em areas mais pobres. A PNAD mostra que dos 

analfabetos, 67,4% eram negros ou pardos, enquanto 32% eram brancos; ainda 

segundo a Cepal (Comissao Economica para a America Latina eo Caribe) o Brasil 

ocupa o go Iugar no ranking do analfabetismo. 

A falta de planejamento familiar nas populac;oes de baixa renda, 

delinquencia juvenil eo crescimento desordenado dos grandes centros urbanos sao 

problemas que englobam as causas sociais, que se relacionam entre si e agravam 

seriamente a situac;ao da Seguranc;a Publica, consequentemente aumentam o fndice 

de criminalidade nos grandes centros urbanos e suas regi6es metropolitanas, 

particularmente em Curitiba e regiao. 

Observa-se entao que essa situac;ao, exposta acima, bern como as causas 

sociais, geram crimes e criminosos. Muito se tern discutido na mfdia e opiniao 

publica, mas na realidade, pouco se tern feito com efetividade para resolver tais 

problemas, entretanto, sabe-se que uma vez trabalhando para reverter tal situac;ao, 

poderiam ser resolvidos ou diminufdos os problemas de Seguranc;a Publica nas 

cidades. 

18 Disponfvel em http://www.depen.pr.gov.brlarquivos/File/Faixa_Etaria.pdf. 
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2.5. 0 ESTADO PARALELO 

2.5.1 . Estado Paralelo uma Ficgao 

Uma face do crime que s6 e discutida pela sociedade ocorre quando 

quadrilhas de traficantes enfrentam a Polfcia em confrontos que quase sempre 

resultam em morte de policiais ou traficantes, quando afrontam a autoridade 

constitufda impondo o medo aterrorizador a bairros e ate a cidades inteiras ou, 

ainda, quando matam pessoas que tenham expressao na sociedade, como o caso 

do Jornalista TIM LOPES 19
. Esse lado do crime eo chamado "Estado Paralelo", que 

se cria atraves da pobreza nos locais onde o crime atua, impondo urn estado de 

terror aos moradores, os quais ficam sujeitos as regras impostas pelo "senhor'' do 

local, ou seja, o chefe do trafico, que faz suas pr6prias leis, julga e sentencia, na 

grande maioria das vezes condenando seus reus a morte. 

Esta situagao cruel de julgamentos feitos por marginais, foi inclusive 

reproduzida no cinema nacional, no polemico filme "Tropa de Elite", em uma das 

cenas em que dois jovens de classe media aparecem, urn deles sendo submetido ao 

microondas20 e outra jovem recebendo urn disparo na cabega, representando bern a 

existencia desse Estado Marginal. 

0 Estado Paralelo e urn Estado Marginal dentro de urn Estado Legal de 

Direito, e portanto para nos urn Estado que podemos chamar de virtual, que tern em 

suas agoes conseqOencias no mundo real, a ponto de o Poder Publico s6 conseguir 

nele intervir com a forga das armas, como se fosse uma intervengao de guerra, o 

que da a populagao a sensagao de existir mesmo urn Estado com uma determinada 

area geografica, paralelo ao Estado Regular, comandado por marginais. Sobre o 

assunto Carlos Amorim diz o seguinte:. 

0 CRIME ORGANIZADO e a polftica se cruzam em muitos pontos do 
caminho. Quando o Comando Vermelho assumiu o controle de quase 70% 
dos pontos de venda de drogas, se constituiu numa especie de governo 
paralelo das comunidades pobres. 0 "dono do morro" e tambem o juiz e o 
prefeito da area controlada. Ate o mesmo sobe e desce das pessoas e feita 
sob vigilancia armada. 0 chefe do trafico tern poderes quase absolutos, 
incontestaveis. Como ja vimos, o bandido investe no samba e na educa9ao, 
no saneamento e na moradia. Com o passar do tempo, essa administra9ao 
de fato se torna uma administra9ao de direito. Com respaldo ou com e 

19 Reporter da Rede Globo morto pelo traficante Elias Maluco em junho de 2002 na favela Vila 
Cruzeiro-Rio de Janeiro. 
20 Situa9ao em que traficantes queimam suas vftimas envolta em pneus. 
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complacencia dos propnos favelados, a organizaqao disputa e vence 
inumeras eleiqoes para a diretoria de moradores. (AMORIM, 2005, p.280). 

Em contrapartida aos baixos salaries e ao esfon;o e energia que se 

desprende para se educar e trabalhar, a marginalizagao e o trafico tern argumentos 

sedutores como o uso de armas modernas e sofisticadas e o dinheiro facil e em 

grande quantidade, que nao seriam obtidos em urn trabalho lfcito, e ainda o status e 

a respeitabilidade, que conseguem em suas comunidades por pertencerem ao 

chamado "movimento". 21 

Os adolescentes desses bolsoes de pobreza sentem-se invisfveis a 
sociedade de consume e o fato de ter o poder pelo uso das armas e muito dinheiro, 

para comprar bens, que dao a eles a visibilidade pela posse de produtos e marcas, 

tornando qualquer agao governamental ou nao, muito diffcil, porem nao impossfvel. 

Acerca da visibilidade da juventude, o texto abaixo nos traz uma abordagem 

bastante explicativa. 

Essa situaqao define, tambem, o seu inverso, que se desdobrara como 
experiencia mortificadora para aqueles alijados do consumo: eles 
simplesmente nao existirao. 0 processo de exclusao nao se delimita apenas 
espacialmente a partir das fronteiras que separam o centro ou as areas 
privilegiadas de nossas cidades de suas periferias esquecidas. Ele se 
afirma, antes, pelas possibilidades e impossibilidades de consumo. 
Dessa forma, no momento da vida que se espera que os jovens formem sua 
identidade no aprazamento que se convencionou chamar de adolescencia, 
o que se observa e que as expectativas geradas pela sociedade de 
consumo lhes oferecem um padrao de beleza e saude, de diversoes e 
prazeres, de inteligencia e atraqao sexual, todos diretamente ligados ao 
consumo de produtos que sao como signos de sucesso, grifes de felicidade. 
0 que e oferecido simbolicamente a todos, nao obstante, e 0 mesmo que e 
subtrafdo de milhoes de jovens pobres, negros e semi-alfabetizados que 
habitam nossas periferias. Esses jovens transitam desequipados de todos 
os sfmbolos da inclusao. Nao podem freqOentar os espaqos dos que estao 
"dentro" da sociedade , nem ostentar suas marcas. logo, sao invisfveis e, 
por isso, "nao existem". (ROLIM, 2006, p. 182). 

2.5.2. 0 Mecanisme do Trafico 

0 livro "A maquina e a revolta" relata as experiencias da Soci61oga ALBA 

ZALUAR, que morou entre os anos 80 e 81 na Cidade de Deus, onde escreveu o 

referido livro, que tambem fala do estado marginal paralelo que existe naquele local, 

21 Como sao chamados pelos moradores as quadrilhas de traficantes nas regioes onde moram e 
atuam. 
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do jovem e sua relagao com o mundo marginal, bern como descreve o 

funcionamento do neg6cio do trafico: 

0 trafico de toxicos oferece, de fato aos jovens em dificu/dades com o 
mercado de trabalho, a oportunidade de ganhar dinheiro que aumenta a 
proporr;ao que se sobe na hierarquia dessa vasta rede organizada de 
trafico. Em linha gerais, essa hierarquia funciona do seguinte modo: o 
traficante e aquele que tem o capital para comprar grandes quantidades de 
droga, seja diretamente do produtor, seja de seus grandes distribuidores. 
Andam sempre armadas e montam quadrilhas tanto para defender suas 
areas de comercio quanta para cobrar dos seus vapores e avioes a droga 
entregue em "confiam;a". Como o trafico e ilegal, nao h8 nenhum meio 
jurfdico de realizar cobran9a, e a lea/dade pessoal nao e suficiente para 
garantir o cumprimento do contrato. Quem o garante, no final das contas, e 
o revolver usado sem contempla9ao em cima dos traidores. 0 vapor e 
aquele que recebe a droga no local e espera os fregueses. Ele e o "homem 
de confian9a" do traficante e deve prestar conta a e/e do que for vendido e 
dos gastos para manter a neutralidade policial. 0 aviao e o que vai ate o 
fregues, ou melhor, o que "aponta o fregues" para o vapor e, ao mesmo 
tempo, vigia a polfcia. Dele, portanto, depende o vapor para avisa-/o da 
chegada de um fregues ou da polfcia. Dele, uma trai98.o pode ser fatal para 
o vapor. Sabre ele, o vapor mantem o poder tambem atraves do revolver, no 
final das contas. A dependencia vital entre os elos dessa hierarquia e a 
conseqOente possibilidade de trai9ao e engano, tanto no que diz respeito a 
neutralidade policial quanta ao pagamento neste rendoso comercio, torna 
necessaria a coer9ao pela for9a das armas. 
Mas as afirma9oes de sensa comum dos moradores, acima reproduzidas, 
estas liga9oes entre o aparecimento do revolver e as necessidades do 
trafico e do comercio de armamentos em expansao nao ficam claras. Os 
viloes da violencia urbana sao, entao, o revolver, o policial corrompido e o 
pivete.(ZALUAR, 1994, p.151) 

Nesse relato observa-se que o trafico funciona como urn neg6cio criminoso 

semi-organizado, pois diferentemente do crime organizado nao tern uma estrutura 

empresarial definida, com contabilidade, advocacia contratada, e urn mentor 

intelectual que nao se exp6e aos riscos da atividade criminosa, mas nao obstante a 

isso, este tipo de crime, que prolifera em bols6es de pobreza, traz muitos problemas 

de Seguranga Publica as cidades brasileiras, como comumente sao noticiados pela 

imprensa de todos os cantos do pafs. 

2.5.3.0 Estado Paralelo em Curitiba. 

Nao se pode dizer que exista em Curitiba urn Estado Paralelo, ate porque 

verifica-se que nao ha urn Estado Paralelo Marginal e sim espagos deixados pelo 

poder publico ocupados pelo crime; Curitiba, por quest6es ffsico-geograficas e 

culturais, e pela pequena organizagao do crime, se comparada a outras cidades, 
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embora com muitos bolsoes de pobrezas, nao propicia, ainda, locais onde esse 

chamado Estado Paralelo possa existir. 

A cidade, e sua regiao metropolitana, tam a grande vantagem em nao haver 

aqui instalado o crime organizado da maneira como e estruturado em Sao Paulo; 

mas ha tres aspectos importantes a serem observados: primeiro, em razao do crime 

organizado nao ser expressive em Curitiba e regiao, exists uma grande lacuna, que 

facilita a insergao desse tipo de crime, que aqui se instals ou venha a nossa capital 

atuar22
, como frequentemente tern ocorrido; segundo, em razao da distancia da 

capital paulista, pois em poucas horas pode-se vir de Ia ate Curitiba; e terceiro, 

bandidos como "Geleiao" ja estiveram presos no sistema penitenciario do Parana, 

onde teriam criado uma extensao do PCC.23 

Notfcias das atuagoes do PCC na cidade e regiao nao sao novidade, ja se 

tern verificado ha algum tempo, inclusive em jornais locais. A SEJU (Secretaria 

Estadual da Justiga e Cidadania) no dia 26 de maio de 200624 emitiu nota alertando 

para a presenga do PCC, tambem em maio de 2006 urn advogado foi preso por 

passar determinagao do referido grupo para iniciar rebeliao em presidio de Sao Jose 

dos Pinhais25
. 

Esse chamado "Estado Paralelo", embora nao exista em Curitiba e regiao, 

ainda, e uma possibilidade que se nao for vista com atengao e cuidado pelas 

autoridades; quer pela proximidade com a capital paulista, quer pela ausencia de 

algo similar na regiao que possa concorrer com esse tipo de crime, ou pela propria 

existencia de bolsoes de pobreza no entorno da capital, que e terreno tertii para 

proliferagao desse tipo de situagao, podera trazer problemas para a Seguranga 

Publica da regiao, serios problemas como consequencia da atividade do crime semi

organizado. 

22 PF prende mais dois acusados de integrar quadrilha de assaltos a banco- 13 de fevereiro de 2008-
Gazeta do Povo. 
23 Jose Marcia Felfcio, ex-lider do PCC conhecido como "Geleiao", que esteve preso em Curitiba, em 
mar9o de 1998. 
24 Oocumento alerta sobre a presen9a do PCC no Parana- 19 de junho de 2006- Gazeta do Povo. 
25 Parana registra nova rebeliao supostamente ligada ao PCC- 15 de maio de 2006- Gazeta do Povo. 
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2.6. 0 GUSTO DA VIOLENGIA E DA CRIMINALIDADE 

2.6.1 Por que calcular o Gusto da Violencia e Griminalidade. 

0 combate a criminalidade envolve grandes custos. E para se dar combate a 

eles, ha a necessidade de pelo menos, mesmo que aproximadamente, calcular os 

custos dos crimes para urn efetivo enfrentamento a criminalidade, descobrindo 

tambem de que forma, e onde eles ocorrem, com fins de alocar recursos para seu 

enfrentamento e definir polfticas sociais que possam minimizar o efeito deleterio do 

crime; o extrato do texto abaixo trata essa situagao de forma bern clara: 

[ ... ]que existem tres prop6sitos para se estimar os custos sociais da 
violencia e criminalidade. Primeiro, identificar a importancia da violencia 
como uma questao de polftica social. Segundo, prover um primeiro passo 
para a aloca9ao de recursos entre problemas sociais alternativos e a 
questao da seguran9a publica, de forma mais estrita. Por tim, possibilitar a 
orienta9ao de polfticas eficientes, em termos da aloca9ao dos recursos 
publicos dentre os possfveis programas especfficos voltados para a questao 
da seguran9a publica. (CERQUEIRA eta/, 2007, p. 5) 

Entretanto, ha outros estudiosos no campo da criminologia, que criticam o 

uso dessa forma de analise fundamentados em dois argumentos: primeiro a nao 

justificativa moral para quantificar e valorar os custos intangfveis relacionados a 

vitimizagao (como, por exemplo, a perda de capital humano por vidas perdidas) e; o 

risco de medidas e dados nao serem precisos e corretos gerar resultados, que 

venham induzir a conclusoes equivocadas. 

2.6.2. 0 Gusto Social 

As estatfsticas representam a face mais traumatica e mais visfvel da 

violencia e da criminalidade no Brasil, e nao representam o fim das diversas formas 

e os respectivos custos que a violencia e a criminalidade impoem a sociedade. Alem 

dos seus efeitos diretos sobre as vftimas e seus familiares e urn maior dispendio do 

Estado com os sistemas de saude, de justiga e de previdencia social, a simples 

expectativa da violencia e da criminalidade propicia alocagoes de recursos pelas 

famflias a empresas de (seguranga privada), e pelo proprio setor publico (seguranga 

publica). 
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Cumulativamente, tais expectativas geram uma perda na acumulagao de 

capital ffsico ocasionadas por mudangas de habitos que inibem, alem do turismo 

interno e externo, o consumo de determinados bens e servigos, fazendo com que 

potenciais vftimas passem a fazer menos atividades de lazar em locais publicos; 

consumir bens mais baratos, que nao atraiam muito a atengao dos criminosos. Do 

lado da oferta, o custo da protegao leva as empresas a aumentarem os pregos dos 

seus bens e servigos, o que gera uma diminuigao dos neg6cios. 

Muitas vezes, em situag6es extremas e localizadas, onde a desordem e a 

criminalidade dominam, algumas empresas sao mesmo forgadas a abandonar 

determinadas operag6es e mudar de regiao, o que imp6e custos de mobilizagao do 

capital. 

A perda de capital humano ocasionada pela violencia em si ou pela 

expectativa da violencia e um fenomeno ainda mais grave. lsso alem das milhares 

de pessoas mortas, e da morbidade ffsica e psicol6gica, que suscitam diminuigao de 

produtividade, uma maior taxa de mortalidade juvenil e conseqOente prejufzo do 

investimento do capital humano feito palos pais e tambem pelo proprio pafs. 

2.6.3 0 Gusto Economico 

Uma da causas que aumentam a criminalidade e a convergencia de pessoas 

para as grandes cidades, o que potencializa os problemas que ja existem, se o 

Estado nao prever uma forma de organizar o acolhimento dessa populagao que aflui 

para asses centros, as cidades e em especial as cidades brasileiras perderao ainda 

mais qualidade de vida, aumentando o problema que mais nos aflige hoje, ou seja, a 

seguranga, que tern um custo Social e Economico muito grande chegando a 5% do 

PIB nacional, conforme reportagem de Isabel Clemente que fala sobre o custo da 

violencia (edigao de 23 de Abril de 2007 da revista Epoca), da qual inserimos parte 

do assunto tratado na materia e um gratico desses custos com base em dados do 

I PEA: 

lsso tem um custo enorme para o pafs, em perdas de vidas, gastos com 
tratamento de saude de vftimas de viol{mcia, despesas com seguram;a, 
desestfmulos a atividade economica. 0 tamanho desse custo permanecia 
uma variavel desconhecida, por falta de pesquisas de abrangencia nacional. 
Apenas estudos sabre o custo da violencia em tres grandes cidades 
brasileiras - Sao Paulo, Rio de Janeiro e Bela Horizonte - haviam sido feitos 
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ate agora. Essa lacuna acaba de ser preenchida. Pela primeira vez, gra9as 
a urn trabalho de dois anos do Grupo de Estudos da Vio/{mcia do /nstituto 
de Pesquisa Economica Aplicada (/pea), urn 6rgao do governo federal, o 
custo da vio/{mcia no Brasil pode ser calculado com metoda e rigor 
cientffico. Resultado: o crime custa cerca de 5% do Produto lnterno Bruto 
(P/8}, o conjunto de todas as riquezas produzidas pelo pafs em urn ano. Em 
2004, ano-base do estudo do /pea, isso representou R$ 92,2 

· bilh6es.(CLEMENTE, 2004). 

QUADRO 2 - CUSTOS ECONOMICOS DA VIOLENCIA NO BRASIL 

Setor Publico Custo Total* 

Seguranga Publica 28.087 

Sistema Prisional 2.814 

Sistema de Saude*** 988 

Custo Total do Setor Publico 31.889 

Setor Privado Custo Total* 

Perda de Capital Humane**** 
23.868 

seguranga Privada 
14.317 

Seguros 
12.709 

Transferencias par Roubos e 
Furtos 9.419 

Custo Total do Setor Privado 
60.313 

CUSTO SOCIAL 
92.202 

FONTE: IPEA- Grupo de Estudo de V1olenc1a 
*Em milhoes de Reais de 2004 
**Em reais de 2004 

o/oPIB 

1,45% 

0,15% 

0,06% 

I ,65% 

%PIB 

1,35% 

0,80% 

0,75% 

0,53% 

3,43% 

5,09% 

Custo per 

capita** 

154,89 

15,52 

5,44 

175,85 

Custo per 

capita** 

131,44 

79,94 

80,30 

51,87 

343,55 

519,40 

***Calculo efetuado para 2003 e atualizado monetariamente para reais de 2004 pelo IGP-DI da 
FGV****Calculo efetuado para 2001 e atualizado monetariamente para reais de 2004 pelo IGP-DI da 
FGV 

Nao ha dados atualizados e confiaveis de estudos com relac;ao ao custo do 

crime em Curitiba, mas e consenso entre estudiosos da area, que os custos do 

crime no Brasil ficam em torno de 2% a 5% do PIB; no caso de Curitiba em que o 
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PIB estimado e de U$$ 5.573.796.668,0226de d61ares, urn valor aproximado seria 

entre U$$ 115.000.000,00 e 290.000.000,00 milhoes de d6lares. 

Verifica-se portanto que o custo do crime e alto e consequentemente 

lucrativo para quem faz dele seu meio de vida. Contudo se pensassemos de forma 

preventiva, atuando principalmente junto aos jovens e criangas, o investimento ao 

Iongo do tempo geraria economia de recursos e, portanto, lucros incalculaveis a 
sociedade, nao s6 economicos, mas em forma de paz social e seguranga. 

26 http://www.pt. wikipedia.org/wikileconomiacuritiba. 
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2.7. A POLfCIA MILITAR DO PARANA. 

2.7.1 Breve Historico. 

A Poll cia Militar do Parana foi criada em 1 0 de Agosto de 1854, como 

Companhia da Forga Policial, pelo presidente da nova Provincia, Zacarias de Goes e 

Vasconcelos que nomequ o Capitao de 1 a Linha do Exercito Imperial, Joaquim Jose 

Moreira Mendonga, seu primeiro Comandante Geral, para organizar a Corporagao, 

composta por 67 homens, sendo 03 oficiais e 64 pragas. 

Seu contexte historico, em nosso Estado, iniciou com a emancipagao do 

Estado do Parana, em 1853, quando houve a necessidade de uma forga policial 

para assegurar a Seguranga Publica. 0 Conselheiro Zacarias de Goes e 

Vasconcelos designado por D. Pedro II, em sua primeira medida em relagao a 
Seguranga Publica atraves da Lei n°. 07, de 10 de agosto de 1854, criou a 

Companhia da Forga Policial da Provincia do Parana, que foi a primeira organizagao 

policial do Estado, de fato e de direito. A historia da millcia paranaense e marcada 

por honrosas participagoes em episodios que marcaram a vida nacional, 

combatendo na Guerra do Paraguai em 1865, Revolugao Federalista em 1893 e na 

Guerra do Contestado em 1913, entre outras. 

A Corporagao cresceu junto com o Parana, adaptou-se aos nossos dias 

evoluindo com a sociedade. Hoje, esta voltada aos anseios da comunidade, 

integrando-se a ela atraves do policiamento comunitario, garantindo a paz e a 

protegao de vidas e bens de toda comunidade paranaense, sempre presente nos 

399 municlpios do nosso Estado, atuando ostensiva e preventivamente, nas 

cidades, nas matas e estradas. 

Sendo organizada militarmente, esta alicergada na hierarquia e disciplina. 

Com 153 anos de existemcia, a servigo de toda comunidade paranaense, hoje com 

aproximadamente 1 0 milhoes de habitantes. Constitui-se na verdade como uma 

empresa prestadora de servigos comunitarios, tendo representantes nos 399 

municlpios do Estado do Parana, e e o unico servigo publico presente em todo os 

locais do Estado, que pode ser acionado com um simples aceno de mao, sendo o 

servigo publico estadual de mais facil acesso prestado a comunidade. 
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2.7.2 A estruturactao da Policia Militar 

A Corporactao faz parte do Poder Executivo, diretamente subordinada ao 

Governo do Estado atraves da Secretaria de Estado da Segurancta Publica, e em 

situagoes de grande convulsao nacional ou em caso de guerra passa a ser 

subordinada ao Exercito Nacional, como forcta auxiliar. 

Atualmente conta com aproximadamente 17.222 mil funcionarios militares 

estaduais27
, distribufdos em Administragao Geral e tres grandes Comandos de Area, 

os quais sao distribufdos em: (CPC), Comando do Policiamento da Capital, (CPI) 

Comando do Policiamento do Interior e (CCB).Comando do Corpo de Bombeiros 

A Administragao Geral e a responsavel por organizar, programar e gerir 

recursos para os demais comandos realizarem as atividades fins de Seguranga 

Publica, sendo compreendida em Comando Geral, Estado Maior e Diretorias. 

Os grandes comandos sao os responsaveis por desenvolver as atividades 

de policiamento ostensivo de preservagao da ordem e restabelecimento dela, 

quando houver rompimento, tambem a repressao imediata de ilfcitos; sendo 

competencia do CCB: a preservagao o combate a incendios florestais, no 

atendimento a acidentes com produtos perigosos, atividade de busca e salvamento, 

atuagao na defesa civil e SIATE.28 Desenvolvidos atraves de urn organograma 

funcional, hierarquicamente organizado e que possuem areas de competencia, bern 

como atribuigoes especfficas. 

27 Fonte 1 a Se9ao do Estado Maior da Polfcia Militar. 
28 Servi9o lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergencia. 
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FIGURA 1 - ESTRUTURA DA PMPR 

FONTE: 1 a Se9ao do EM/PMPR (2008) 

2.7.3. Da missao da PMPR 

A PMPR tem como missao o disposto no § 5° Art.144 da Constitui<;:ao 

Federal que diz o seguinte "as polfcias militares cabem a po/fcia ostensiva e a 

preserva9ao da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, a/em das 

atribui96es definidas em lei, incumbe a execu9ao das atividades de defesa civil" .. 

A corpora<;:ao tem sua missao geral, particular e eventual prevista na diretriz 

n° 004/2000 da 3a se<;:ao do Estado Maior da PMPR, como pode verificar-se abaixo: 

Missao Geral 
Exercer no Estado do Parana, dentro das respectivas regioes de 
responsabilidade territorial, inerente a cada Comando lntermediario, o 
exercfcio de Polfcia Ostensiva de Preservar;ao da Ordem Publica e 
atividades de Bombeiro, de acordo com os preceitos constitucionais, 
cabendo-lhes, portanto, planejar, organizar, dirigir e controlar o emprego de 
suas unidades subordinadas. 
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c. Missao Particular 
1) Executar as atividades de socorrimento publico inerentes a PMPR como 
integrante do sistema estadua/ de defesa civil, atraves de medidas 
preventivas, de socorro, de assistencia e recuperativas; 
2) Executar at;oesloperat;oes policiais militares, preventivas ou repressivas 
imediatas visando o combate sistematico ao crime organizado em todo o 
Estado; 
3) Planejar e executar at;oesloperat;oes preventivas e/ou restaurat;ao, nos 
casos de saques, depredat;oes, greves, disturbios civis, rebelioes, matins, 
desobediencia coletiva, terrorismo ou outro ilfcito que cause a ruptura da 
ordem publica; 
4) Executar escolta de presos dos presidios e estabelecimentos penais, 
mediante requisit;ao de autoridades do Poder Judiciario, consoante o efetivo 
disponfvel, por intermedio da autoridade policial militar competente; 
5) Executar at;oesloperat;oes de polfcia ostensiva e de bombeiro, visando a 
protet;ao, a preservat;ao e a melhoria do meio ambiente no Estado; 
6} Executar at;oes/operat;oes de polfcia ostensiva e de preservat;ao da 
ordem publica visando a prevent;ao e repressao ao trafico e ao uso de 
drogas; 
7) Executar as at;oesloperat;oes de polfcia ostensiva e de preservat;ao da 
ordem publica com a finalidade de prevenir e reprimir a pratica de atos de 
extorsao mediante sequestra em todo o Estado do Parana; 
8) Oesenvolver at;oesloperat;oes, diligenciando nos limites de sua 
competencia e capacidade operativa, quando em procura ou busca ao 
infra tor; 
9) Desenvolver at;oes/operat;oes preventivas elou repressivas em todo o 
Estado, com prioridade para os pontos estrategicos localizados nas areas 
de divisa com outros Estados da Federat;ao, a/em de outros pontos tambem 
considerados, visando ao combate sistematico das infrat;oes penais; 
10) Executar o policiamento velado dentro dos parametros estabelecidos na 
presente Diretriz; 
11) Realizar investigat;oes criminais pre vistas na legislat;ao militar ou por 
delegat;ao ou solicitat;ao de 6rgaos federais/estaduais; 
12) Realizar operat;oes de prevent;ao, combate a incendio, busca e 
salvamento, dentro de todo o territ6rio paranaense; 
13) Realizar at;oes e operat;oes de preservat;ao da ordem publica ate a 
capacidade de atuat;ao do Governo Estadual, antecedendo ao emprego 
das Fort;as Armadas, em caso de grave comprometimento da ordem 
publica; 
14).Em at;oes de defesa integrada e territorial, estando a Corporat;ao sob o 
controle operacional do Comando Militar da Area, realizar operat;oes de 
choque, restaurat;ao e do tipo polfcia; 
15) Realizar at;oes/operat;oes de transito urbana e rodoviario nas formas 
preventivaleducativa e repressiva, no controle e fiscalizat;ao de acordo com 
a /egislat;ao em vigor, dentro de sua competencia e mediante delegat;ao 
atraves de convenios. 
16) Apoiar, mediante solicitat;ao ou convenio, os demais 6rgaos publicos, a 
tim de garantir-lhes o poder de polfcia inerentes; 
17) Executar at;oesloperat;oes de polfcia ostensiva que visem prevenir e/ou 
reprimir o furtolroubo de vefculo e cargas em todo o Estado, atuando 
especialmente junto aos estabelecimentos de recuperat;ao e/ou desmanche 
de vefcu/os e/ou comercio de pet;as usadas; 
18} Planejar e executar as atividades de responsabilidade da Po/fcia Militar, 
em parceria com a comunidade, visando a preservat;ao da ordem publica 
e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. 
19} Realizar em suas areas de competencia, nos crimes de menor potencial 
ofensivo, o Termo Circunstanciado, regido pela Lei 9.099/95 e 10.259/01. 



d. Missao Eventual 
1) Realizar opera96es de contraguerrilha urbana e rural; 
2) Realizar opera96es anti-terrorismo; 
3} Realizar opera96es contra sabotagem. 
4) Realizar opera96es cfvico comunitarias; 
5} Rea/izar reintegra9ao de posse; 
6} Defesa de pontos sensfveis e instala96es vitais; e 
7) Atender a convoca9ao das For9as Armadas(PARANA, 2000) 

2.7.4 A Base Legal da PMPR 
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0 embasamento legal de existencia da Polfcia Militar do Parana, encontra-se 

inserido nas Constituigoes Federal e Estadual e em leis ordinarias que dao 

fundamento ao emprego da Corporagao. Na Constituigao Federal encontra-se o 

seguinte dispositive: 

[ ... ] Art. 144. A seguran9a publica, dever do Estado, dire ito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preserva9ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 

I - polfcia federal; 

II - polfcia rodoviaria federal; 

Ill - polfcia ferroviaria federal; 

IV- polfcias civis; 

V- po/fcias militares e corpos de bombeiros militares.[ ... ] 

[ ... ]§ 5° - as po/fcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preserva9ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, a/em das atribui96es 
definidas em lei, incumbe a execu9ao de atividades de defesa civil. 
§ 6° - As po/fcias militares e corpos de bombeiros militares, for9as 
auxi/iares e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as 
polfcias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territ6rios.[. .. ](BRAS/L, 1988} 

Em nfvel Estadual a previsao de emprego encontra-se inserida no Art.42 da 

Constituigao do Estado do Parana, o qual tambem traz as missoes que a Polfcia 

Militar devera realizar: 
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[ ... ]Art. 46. A Seguranr;a Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preservar;iio da ordem 
publica e incolumidade das pessoas e do patrim6nio, pelos seguintes 
6rgiios: 

I - Po/fcia Civil; 
II - Polfcia Militar; 
Ill - Polfcia Cientffica. 
lnciso acrescentado pela Emenda Constitucional n° 1012001. 

Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar. 
Paragrafo a crescenta do pela Emenda Constitucional no 10/200 1.[ ... ] 

[ ... ] Art. 48. A Polfcia Militar, forr;a estadua/, instituir;iio permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a 
po/fcia ostensiva, a preservar;iio da ordem publica, a execur;iio de 
atividades de defesa civil, prevenr;iio e combate a inc{mdio, buscas, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbana e 
rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, a/em de 
outras formas e funr;oes definidas em lei.[ ... ] (PARANA, 1999). 

Tambem a missao e o emprego da Polfcia Militar ainda em nfvel federal, tern 

sua previsao no decreto lei 667 de 02 de Julho de 1969, como observamos abaixo: 

[ ... ] Art 1 o As Polfcias Mil ita res consideradas forr;as auxiliares, reserva do 
Exercito, seriio organizadas na conformidade deste Decreta-lei. 
Paragrafo unico. 0 Ministerio do Exercito exerce o controle e a 
coordenar;iio das Polfcias Militares, sucessivamente atraves dos seguintes 
6rgiios, conforme se dispuser em regulamento: 
a) Estado-Maior do Exercito em todo o territ6rio nacional; 
b) Exercitos e Comandos Militares de Areas nas respectivas jurisdir;oes; 
c) Regioes Militares nos territ6rios regionais. [ ... ] 

{ ... ]Definir;iio e competencia 

Art. 3° - lnstitufdas para a manutenr;iio da ordem publica e seguranr;a 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as 
Polfcias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdir;oes: fRedaciio 
dada pe/o Del no 2010. de 12.1. 1983) 

a) executar com exclusividade, ressalvas as missoes pecu/iares das Forr;as 
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pe/a autoridade 
competente, a tim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenr;iio da 
ordem publica e o exercfcio dos poderes constitufdos; (Redaciio dada pe/o 
Del n° 2010. de 12.1.1983) 

b) atuar de maneira preventiva, como forr;a de dissuasiio, em locais ou 
areas especfficas, onde se presuma ser possfvel a perturbar;iio da ordem; 
(Redar;iio dada pelo Del no 2010. de 12.1.1983) 

c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbar;iio da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forr;as Armadas; (Redar;iio dada pelo 
Del no 2010. de 12.1.1983) 
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d) atender a convoca9ao, inclusive mobiliza9ao, do Governo Federal em 
caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturba9ao da 
ordem ou amea9a de sua irrup9ao, subordinando-se a For9a Terrestre para 
emprego em suas atribui96es especfficas de polfcia militar e como 
participante da Defesa lnterna e da Defesa Territorial; (Redacao dada pelo 
Del no 2010, de 12. 1. 1983) 

e) all§m dos casas previstos na letra anterior, a Polfcia Militar poderci ser 
convocada, em seu conjunto, a tim de assegurar a Corpora9ao o nfvel 
necessaria de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 
cumprimento das disposi96es deste Decreta-lei, na forma que dispuser o 
regulamento especffico. (lnclufda pelo Del n° 2010. de 12.1.1983) 

Art. 4° - As Polfcias Militares, integradas nas atividades de seguran9a 
publica dos Estados e Territ6rios e do Distrito Federal, para fins de 
emprego nas a96es de manuten9ao da Ordem Publica, ficam sujeitas a 
vincula9ao, orienta9ao, planejamento e controle operacional do 6rgao 
responsavel pela Seguran9a Publica, sem prejufzo da subordina9ao 
administrativa ao respectivo Governador. (Redacao dada pelo Del n° 2010, 
de 12.1.1983)[ ... ](BRASIL, 1969). 

Ainda da embasamento a atuac;ao da Polfcia Militar do Parana o decreta n° 

88.777, de 30 de Setembro de 1983, que aprova o R-200, que traz em seu texto 

principalmente a competencia, conceituac;ao, estrutura, organizac;ao das Polfcias 

Militares. 

2.7.5 As mudanc;as no Sistema de Policiamento 

Para a execuc;ao do policiamento ostensivo geral, em Curitiba e regiao, o 

Comando de Policiamento da Capital esta articulado da seguinte forma: tres 

Unidades Operacionais de Policiamento Especializado, 0 Batalhao de Polfcia de 

Guarda, Companhia lndependente de Polfcia Guarda e Batalhao de Polfcia de 

Transito e quatro Batalhoes de policiamento de area, 12° Batalhao de Polfcia 

Militar, 13° Batalhao de Polfcia Militar , 20° Batalhao de Polfcia Militar, e 17° 

Batalhao de Polfcia Militar. 

0 esforc;o das Unidades Operacionais de Policiamento de Area e 
suplementado, por mais duas unidades especializadas: o Regimento de Polfcia 

Montada e a Companhia de Polfcia de Choque, que cobre locais de riscos nao 

ocupados, satura locais crfticos e reprime crimes violentos de grande repercussao, 

tais como roubos com arma, extorsao mediante sequestra, trafico de drogas, dentre 

outros. 
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Em razao da necessidade de mudanc;as e de adoc;ao de novos modelos 

profissionais de atuac;ao policial, desde o infcio da decada de 1980, a Polfcia Militar 

do Parana, vern realizando experiencias em seus procedimentos. 

Assim a decada de 80 foi marcada pela criac;ao do SMPU (Sistema Modular 

de Policiamento Urbano), que consistia na construc;ao de urn posto policial, 

baseados no modelo de policiamento japones, os chamados koban, que atendia 

alguns bairros na regiao do posto, que tinha segundo Souza (1996, p. 52), a 

seguinte estrutura e funcionamento: o total do efetivo e de 34 (trinta e quatro) 

homens, sendo urn 2° tenente, urn 2° sargento, cinco 3° sargentos, seis cabos e 

vinte e urn soldados. 

Na verdade, mesmo sem se falar em policiamento comunitario na epoca, era 

o infcio da ideia, pois era urn policiamento que fazia a combinac;ao de dois 

patrulheiros que compunham uma viatura e mais dois patrulheiros que faziam o 

patrulhamento ape, devidamente armados e equipados e com comunicac;ao com a 

base modular e com a viatura. 

0 que se pretendia era urn avanc;o em termos de Seguranc;a Publica. Mas 

nao se sustentou por muito anos, vindo o SMPU (Sistema Modular de Policiamento 

Urbano), a ser definitivamente desativado no infcio da decada de 1990, por 

problemas em sua polftica de conduc;ao e falhas no sistema de implantac;ao, 

conforme verifica-se abaixo: 

Fa/has na implantar;ao do sistema modular - Na pratica, o Sistema 
Modular comprovou ser no infcio de fato, um sistema moderno, bern 
estruturado e eficaz, no policiamento ostensivo urbano. Teve a quase 
totalidade das suas vantagens doutrinarias comprovadas, quer quanto a 
eficacia, quer quanto a aceitat;ao publica. Apenas alguns aspectos, como 
falta de patrulhamento na area de cobertura dos m6dulos, a morosidade no 
atendimento, detectada pelas pesquisas de opiniao publica e analisadas no 
capftulo anterior; no aspecto gerenciamento, a falta de efetivo, material e 
equipamento do sistema, bern como a escassez de recursos financeiros. 
Estes problemas de gerenciamento foram causados principalmente pela 
ingerencia polftica, pois na medida em que os postos eram inaugurados, 
outros nao constantes do projeto original foram construfdos aleatoriamente, 
principalmente durante perfodos eleitorais, e muitas vezes com recursos da 
propria comunidade e auxiliados por empresarios locais. 
Com a disseminat;ao dos postos, a Corporat;ao nao acompanhou a 
demanda em razao das dificuldades de ort;amento para a manutent;ao 
ffsica dos im6veis e disponibilidade de pessoal. 

Em conseqOencia, os postos foram dotados de reduzido efetivo para urn 
grande numero de postos fixos, ocasionando imobilizat;ao consideravel de 
policiais militares como atendentes de populares circunvizinhos e na 
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vigilancia das instala96es e equipamentos contra os furtos ou depreda96es 
a que ficaram sujeitos aqueles im6veis. 

Apesar desses senoes, o Sistema Modular mostrou trazer em seu bojo urn 
melhor aproveitamento por area de atua9ao com rela9ao ao Sistema de 
Policiamento tradicional, empregado anteriormente pela Polfcia Militar do 
Parana. (MATtKE, 1995, p. 118) 

0 projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante) foi outra inovagao na 

epoca. lmplantado em outubro de 1993, funcionava naquela epoca da seguinte 

forma: era dotado de uma Estagao de Policiamento M6vel - POVO - composta de 

uma viatura tipo furgao (Kombi, Besta, FurgLaine, entre outros), duas motocicletas, 

uma Guarnigao de quatro Policiais Militares, telefone celular e radio. Tal estagao e 

designada para atendimento a um bairro onde, nao necessariamente existia um 

m6dulo. 

Era dotado de mobilidade relativa dentro de areas especificadas pelo pre

planejamento, obrigava, gragas a relativa mobilidade, a alocagao de policiais 

militares que residiam pr6ximos e que fossem conhecidos na area onde iriam atuar, 

reduzindo, dispendios com uma excessiva fiscalizagao de parte da Polfcia Militar que 

passava, a ser, em muito, auxiliada pela populagao dos bairros onde o policiamento 

estava atuando. 

Era tambem uma ideia avangada, agora ja trabalhando com conceitos de 

Polfcia Comunitaria, visitando a populagao, distribuindo cartoes com o telefone e 

fotos dos policiais militares da area e numero do celular que pertencia a respectiva 

viatura que servia a localidade, porem por problemas parecidos como do SMPU, 

este projeto tambem naufragou, conforme observamos no texto abaixo: 

As mesmas coloca96es sao aplicaveis ao projeto POVO. Nao obstante ter 
sido implementado sob os auspfcios da filosofia de Polfcia Comunitaria, 
inclusive com muito maior enfase, atraves da distribui9ao nas comunidades 
(bairros) atendidas, de folders com a toto dos policiais-militares que iriam 
trabalhar na area, juntamente com o numero do telefone celular que 
possibilitava o acionamento direto da guarni9ao, o maior problema 
enfrentado foi a falta de qualifica9ao e comprometimento dos PM 
integrantes do projeto - sem conscientiza9ao sobre a filosofia, nenhum 
profissional consegue desenvolver o policiamento comunitario. 
Tanto no SMPU como no Projeto POVO, pela predominancia da atua9ao 
PM no "modelo tradicional de polfcia", as guarni96es continuaram a 
desenvolver suas atividades de radiopatrulhamento, sem qualquer tipo de 
aproxima9ao comunitaria. 
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Nesses termos, e que a radiopatrulha consolidou-se e permanece, ate os 
dias atuais, com o principal sistema de policiamento ostensivo geral, na 
Capital do Estado do Parana.(TORTATO, 2001, p.94) 

Ja no governo Lerner no perfodo de (1995 a 2002), num momento pre

eleitoral no final do de 1998, em que coincidentemente Curitiba vivia uma onda de 

assaltos a banco; por determina9ao governamental implantou-se em Curitiba urn 

sistema de postos de comunica9ao direta com o COPOM denominados "TOTEM", 

que consistia numa estrutu_ra de concreto, com urn interfone que acionado permitiria 

ao usuario falar diretamente com o atendente do servi9o 190. 

Ainda complementarmente ao TOTEM ficava urn Policial Militar e uma 

viatura, que quando se ausentasse para atender alguma ocorrencia, o usuario 

solicitava apoio pelo sistema de interfone existente. A instala9ao do TOTEM foi uma 

concep9ao equivocada de policiamento, pois a propria popula9ao nao aprovava o 

posicionamento do policial fixo em urn determinado local, como observa-se no texto 

abaixo. 

Sobre Totem, a maioria da popula9ao desconhecia o servi90, e aqueles que 
o conheciam discordam da sua localiza9ao, mesmo percebendo que a 
viatura com o policial inspira confian9a, acham que ele devera sempre estar 
patrulhando nos arredores. 
Sobre a permanf!mcia dos mesmos Policiais em urn totem, a popula9ao 
considera uma atitude erronea, pelo fato de que estes acabam se 
familiarizando com algumas pessoas ou situa96es, facilitando assim a 
marginaliza9ao do Policial Militar. 

No final da pesquisa, a popula9ao acredita que a melhor maneira da PM 
manter urn policiamento'e atraves da RPAs e com urn policiamento ape, 
com este ultimo, aumentando o contato do Policial com o c/iente, 
fortalecendo a rela9ao e a confian9a entre ambos.(BONDARUK e SOUZA, 
2004, p. 41) 

Em 2003, com o novo mandato do governador REQUIAO, foi reeditada uma 

nova versao do projeto POVO, agora efetivamente com base no policiamento 

comunitario, que tern como ideal uma viatura com dois policias em cada bairro, 

apoiados com duplas de motocicletas, sendo atualmente o sistema de policiamento 

aplicado pela Polfcia Militar do Parana em Curitiba. 

A Polfcia Militar do Parana que tern ao Iongo de sua existencia, estado 

sempre presente na hist6ria do Estado, pela bravura e coragem de seus integrantes 



58 

que derramaram o proprio sangue pela ordem, pelo Parana e pela Patria. Tenta 

tambem, atraves das diversas experiencias acima apresentadas, acompanhar a 

evolugao tecnol6gica e a evolugao da criminalidade, procurando sempre bern 

atender aos anseios da populac;ao do Parana, razao maior da existencia da 

Corporac;ao, atraves da atuac;ao preventiva tentando evitar o acontecimento do delito 

ou reprimindo-o ap6s sua ocorrencia. 
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2.8. DESMILITARIZAQAO DAS POLICIAIS MILITARES 

2.8.1. Desmilitarizagao 

A caracterfstica militar das Policiais Militares, que foi durante a Constituinte 

de 1988 mantida com muito esforgo de convencimento aos entao constituintes, vern 

sendo ate os dias de hoje objeto de discussao no sentido da desmilitarizagao das 

Polfcias Militares em todo o Brasil, que contam hoje com urn efetivo de 

aproximadamente 400.000 homens. 

Ap6s a Constituinte varias foram as propostas de emenda constitucional 

tentando desmilitarizar as Polfcias Militares do Brasil, muitas delas deixando urn 

explfcito revanchismo, pois elaboradas por ex-perseguidos politicos; ficando 

evidente o ressentimento contra a instituigao, esquecendo seus mentores que o 

momento politico social no Brasil e outro; e nao e a caracterfstica militar das 

Polfciais que gera a crise na Seguranga Publica, como defendem alguns, e talvez 

esta caracterfstica seja a que ainda de sustentabilidade a Seguranga Publica 

Nacional. 

Uma das propostas e a mais difundida delas, principalmente pela PEC 21 de 

2005, seria a da unificagao institucional que pressupoe reunir as duas polfcias 

estaduais existentes, civil e militar, em uma unica instituigao em cada Estado 

brasileiro. Elas deixariam de existir como instituigoes autonomas e independentes e 

seriam reunidas em uma unica polfcia estadual, responsavel pelo ciclo completo de 

Polfcia.29 

A unificagao pode se dar com ou sem a desmilitarizagao. Na primeira 

hip6tese, terfamos o inverso: a hegemonia da Polfcia Civil, na medida em que a 

Polfcia Militar perderia o seu carater de militar e teria que se adaptar ao 

ordenamento da Polfcia Civil; com a criagao da Polfcia Unica Civil. Na segunda 

hip6tese, o processo de unificagao teria a hegemonia da Polfcia Militar, que nao 

perderia essa sua caracterfstica distintiva, de tal modo que a Polfcia Civil teria de 

adaptar as estruturas ja existentes, com a criagao da Polfcia Unica Militar. 

Outras ideias caminham no mesmo sentido, uma delas e a integragao 

institucional, que implica a incorporagao de determinadas rotinas, procedimentos e 

29 Cicio completo de Po/fcia, situa9ao em que o policial inicia e conclui a ocorrencia, desde primeiro 
atendimento ao tim da investiga9ao. 
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estruturas de ambas as polfcias, civil e militar, que podem ser compartilhadas. Por 

ela, cada polfcia mantem a sua independencia, a sua autonomia e a sua identidade, 

nao havendo a constituic;ao de uma Ctnica polfcia. Em termos praticos, a integrac;ao 

de estruturas que podem ser compartilhadas por ambas as polfcias induz, a medio e 

Iongo prazo, a unificac;ao. A integrac;ao institucional tambem pode ser com ou sem a 

desmilitarizac;ao. 

Com a desmilitarizac;ao, a integrac;ao institucional tende a unificac;ao, na 

medida em que teremos duas instituic;oes de mesma natureza, ou seja, civis, uma 

ostensiva e outra investigativa. Sem a desmilitarizac;ao, a integrac;ao tende a manter 

a atual dualidade, mesmo que em condic;oes funcionais mais aprimoradas e 

vantajosas do que as atuais, entre ambas as polfcias, pois uma delas, a militar, 

manteria a sua natureza organizativa e institucional que a distingue da Polfcia Civil, 

situac;ao que percebe-se vern paulatinamente acontecendo. 

Outra possibilidade seria a unificac;ao via integrac;ao progressiva, a qual 

constitui uma modalidade de reestruturac;ao das organizac;oes policiais que se situa 

entre a integrac;ao e a unificac;ao institucionais. Nela, parte-se da integrac;ao entre 

ambas as polfcias, de suas estruturas, retinas e procedimentos comuns para, de 

uma forma paulatina, atingir-se a unificac;ao organizacional e institucional completa 

em uma unica instituic;ao. Ela tambem pode acontecer com ou sem desmilitarizac;ao. 

Uma outra possibilidade ainda discutida seria a complementac;ao do ciclo 

sem unificac;ao, que implica a extensao do ciclo complete da atividade policial para 

uma das polfcias ou para ambas. No primeiro caso, ter-se-ia uma complementac;ao 

unilateral do ciclo complete da atividade policial. No segundo, ocorreria uma 

complementac;ao bilateral do ciclo complete da atividade policial, com uma dualidade 

institucional em que ambas as organizac;oes policiais exerceriam o ciclo complete, 

com as fungoes investigativas e ostensivas. 

Pelo que se pode verificar ha uma forte tendencia pela corrente que quer 

desmilitarizar a Polfcia Militar, tentando desconstitucionalizar o tema, transferindo 

aos Estados a competencia para organizar as suas Polfcias. Ao mesmo tempo, 

estabelecer-se-ia uma atribuic;ao maior para o municipio na organizac;ao de sua 

guarda municipal, condicionando a criac;ao da guarda a urn determinado numero de 

habitantes, a partir do qual ela poderia ser criada, bern como ampliando suas 
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competencias, de tal modo que possam exercer, de forma complementar, as 

atribuic;oes das Polfcias civil e militar. 

Tentar imputar ao modele policial brasileiro a falencia da Seguranc;a Publica 

no Brasil e uma resposta muito simplista, porque a Polfcia trabalhando com as 

consequencias, de falhas anteriores no sistema da organizac;ao social e do Estado, 

como a desestruturac;ao familiar, a miseria, principalmente nas grandes cidades, a 

falta de oportunidade profissional, a ma qualidade da educac;ao publica, e crise de 

valores morais que vive o pafs, nao pode dar resposta a todos os acontecimentos 

que se verificam diariamente, em especial nos grandes centres. 

Fica evidente que uma reorganizac;ao das polfcias e de vital importancia 

para o enfrentamento da violencia e da inseguranc;a publica, mais que uma reforma 

gerencial dos metodos de atuac;ao e de organizac;ao das Polfcias. Seria importante 

criar condic;oes mais adequadas de trabalho e de valorizac;ao humana do 

profissional de Seguranc;a Publica, adequando melhor a atuac;ao da Polfcia aos dias 

de hoje, bern como uma aplicac;ao mais rapida de penas que realmente impute a 

pena a quem cometa o delito, acabando de vez com a sensac;ao de impunidade que 

existe no pafs. 

0 que nao se pode e, nessa cantilena de desmilitarizac;ao das Polfcias, 

esquecer a situac;ao crftica que vive o pafs em termos de Seguranc;a Publica e que 

sendo uma area extremamente sensfvel nao pode se sujeitar a experiencias. 0 texto 

a seguir nos traz a ideia da importancia do carater militar e do pensamento da 

comunidade: 

Verifica-se que, muito do que existe de pensamento em rela9ao a atividade 
policial, e particularmente da atividade policial militar, esta baseado em 
conceitos equivocados de grande parte da sociedade. Muitos vivem a 
acusar o comportamento das polfcias militares, atualmente, como 
resqufcios da ditadura militar, sem no entanto ter vivido naque/a epoca, e, 
menos ainda, sem entender os fundamentos doutrinarios que regem a vida 
militar. Quero dizer com isto que na realidade as distor96es nao ocorreram, 
e nao ocorrem, em tun9ao do carater militar que pode existir em 
determinadas atividades humanas; mas, justamente, pela ausfmcia deste 
carater e, consequentemente, de seus valores.(COSTA, 2003, p.3) 
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2.8.2. Das conseqOencias da desmilitarizac;ao 

A retirada da caracterfstica militar da Polfcia trara conseqOentemente varias 

desvantagens com relac;ao ao modelo hoje existente. Procuramos abaixo descrever 

alguns deles com maior ou menor gravidade a Seguranc;a Publica e tambem, por 

extensao, a propria Seguranc;a Nacional. 

Com o tim do Servidor Militar Estadual, as instituic;oes que sobrevierem terao 

conseqOentemente o afrouxamento da hierarquia e principalmente da disciplina; tais 

condic;oes sao imprescindfveis, pois embora possa-se dizer que na iniciativa privada 

a disciplina e hierarquia sao ate em alguns casos mais ferrenhas que na vida militar, 

no trato da coisa publica sabemos que nao funciona dessa maneira, isto pelos 

exemplos de outras instituic;oes, e ainda, pelo fato de que no emprego de 

policiamento ostensive sempre estao envolvidos milhares de homens armados, que 

necessariamente precisam estar sujeitos a urn forte controle de uma autoridade, que 

possa comandar, coordenar e limitar suas atividades, enfim, fazendo com que a 

disciplina e a hierarquia sejam exercidas com efetividade para trazer a integrac;ao a 

urn sistema maior, como podemos denotar do texto abaixo: 

A vigilancia hierarquizada, continua e funcional nao e, sem dtJvida, uma das 
grandes "invenc;oes" tecnicas do seculo XVIII, mas sua insidiosa extensao 
deve sua importancia as novas mecanicas de poder, que traz consigo. 0 
poder disciplinar, grac;as a ela, torna-se um sistema "integrado", ligado do 
interior a economia e aos fins do dispositivo de onde ele e exercido. 
Organiza-se assim como um poder mtJitiplo, automatico e anonimo; pois, se 
e verdade que a vigilancia repousa sobre indivfduos, seu funcionamento e 
de uma rede relac;oes de altos a baixo, mais tambem ate certo ponto de 
baixo para cima e latera/mente; essa rede sustenta o conjunto, e o 
perpassa de efeitos de poder e que se ap6iam uns sobre os outros; fiscais 
perpetuamente fiscalizados. 0 poder na vigilancia hierarquizada das 
disciplinas nao se detem como uma coisa, nao se transfere como uma 
propriedade; funciona como uma maquina. (FOUCAULT, 2001, p. 148) 

0 afrouxamento ou a falta de disciplina em uma instituic;ao que fosse nao 

militar levaria conseqOentemente a urn outro grave problema, a obrigatoriedade da 

dedicac;ao integral ao servic;o, o que na pratica, ja nao ocorre nos dias de hoje, o 

servidor militar sabe desse impedimenta legal e que o nao-cumprimento desse 

dispositive pode trazer a ele penalidades administrativas. 

Ainda como conseqOencia da desmilitarizac;ao terfamos uma possfvel 

sindicalizac;ao, com urn sindicato forte, pois s6 no Parana poderia ter de 17.222 mil 
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homens armados30
, o que poderia trazer dificuldades para a Seguranga Publica em 

caso de greve31
, situagao que e terminantemente proibida no modelo atual. 

Outro problema seria a impossibilidade da convocagao geral do efetivo, 

principalmente em situagoes emergenciais, pois nao sendo militares nao teriam 

como obrigagao a dedicagao integral ao servigo, nem o dever legal de permanecer a 
disposigao do Estado, ainda para servidores nao militares ha um regime normal de 

trabalho, com carga horaria definida, o que nao valeria para militares em caso de 

grave convulsao estadual ou nacional. 

Um dos aspectos negatives e que mais chama a atengao com relagao 

desmilitarizagao e o enfraquecimento do Sistema de Defesa Nacional, pois 

desmilitarizando OS 400 mil homens, que e, 0 efetivo das Policiais Militares 

aproximadamente em todo o Brasil, o Sistema de Defesa composto por militares se 

reduziria aos aproximadamente 150 mil homens das Forgas Armadas. 

Evidentemente ha muitos interessados na desmilitarizagao, primeiramente 

quem se beneficiaria dessa possibilidade seria o crime de forma geral e o crime 

organizado particularmente; num segundo memento as empresas que vendem 

Seguranga Privada, que ganham fortunas vendendo Seguranga, porem, s6 a quem 

pode pagar pelo servigo; e muito provavelmente potencias internacionais que 

mantem seus olhares vigilantes sobre as nossas riquezas naturais como, por 

exemplo, os minerios e os grandes recursos hfdricos. 

A respeito da desmilitarizagao das Polfcias Militares ha muitos tratados 

importantes, dos quais pode se observar abaixo o trecho da obra "Estudos de Direito 

Administrative". 

[ ... }a desmilitariza9ao da polfcia ostensiva implicaria em graves prejufzos a 
estrutura do policiamento preventivo propiciando, diante da conhecida 
realidade brasileira - ou realidades, porque o Brasil e urn pafs de muitas 
realidades - , o aumento da violencia e da corrup9ao - ja diffcil de controlar 
da forma9ao militar - , na esteira do afrouxamento da hierarquia e disciplina 
que inexoravelmente se seguiria. Esse quadro, outrossim comprometeria 
gravemente o Sistema de Defesa do Pars, contra eventual inimigo externo. 
Vimos anteriormente que as Polfcias Militares, com cerca de quatrocentos 
mil homens, constituem, na ativa, a reserva do Exercito , mobilizavel de 
imediato para formar a primeira linha de defesa. Pais, embora preparadas 
prioritariamente como "for9a operativa-policial", sua estrutura e 
adestramento permitem a atua9ao na defesa territorial. 

3° Fonte: 1 a Se9ao do Estado Maior da Polfcia Militar. 
31 A greve e sindica/iza9ao e proibida pelo Art. 142 §3° da Constitui9ao Federal. 
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E importante destacar que o pessoal profissional das Forr;as Armadas e 
mfnimo para defender o Brasil de dimensoes continentais e imensas 
reservas, a exemp/o da Amazonia. Sobre o qual voltam-se os olhos das 
grandes potencias, desta feita de forma clara e aberta. 1/udem - se aqueles 
que entendem que a guerra e a/go distante ou impossfvel de ocorrer no 
territ6rio brasileiro. Os confrontos armados, em que pese os horrores, 
representam instrumentos de polftica internacional, como bern asseverou 
Clausewitz ao escrever, no secu/o passado, o c/assico Da Guerra, com 
ensinamentos que a realidade mostra serem atuais. 

A hip6tese de desmilitarizar;ao das Polfcias Militares e dos Corpos de 
bombeiros Militares, a/em de outros inconvenientes, teria que contemplar a 
recomposir;ao e aparatos de defesa da Nar;ao, exigindo recursos 
financeiros elevados. 

lsso nao esta a indicar que o Brasil mantem um modelo ex6tico de polfcia 
com as suas Polfcias Militares. Os militares de polfcia - observa-se que e 
militar de polfcia e nao polfcia de militar - como foi explicado, sao 
encontrados em pafses da Europa e de outros continentes, cuidando da 
ordem publica e integrados nos respectivos sistema de defesa naciona/, 
tudo em perfeita harmonia. Em todos esses parses democraticos e 
indiscutivelmente evolufdos como sociedade, funciona bern o sistema de 
seguranr;a publica, com Indices de contenr;ao criminosa considerados 
satisfat6rios.(LAZZARINI, 1999, p.113) 

2.8.3.0 Sistema Policial no Mundo 

Como ja foi dito, o militar de polfcia esta a servigo da sociedade civil e a 

atividade militar no policiamento se confunde nos mais remotos tempos da hist6ria 

humana, pois o ato de policiar traz implfcito em si o uso da forga e a coergao de uma 

atividade danosa a coletividade. 

Observando os pafses europeus ve-se, por exemplo a ltalia, os conhecidos 

Carabinieri, a principal Polfcia daquele pals, que se constitui numa organizagao 

eminentemente militar e que faz o Policiamento Administrative; e tambem atua 

como Polfcia Judiciaria; ou na Franga, a Gendarmerie, organizagao militar 

subordinada ao Ministerio do Exercito, com fungoes de Polfcia Judiciaria e Polfcia 

Administrativa; tambem a Guarda Civil na Espanha que, apesar do nome, e de 

carater estritamente militar, tendo como posto maximo a patente de General, 

fazendo parte dos chamados ministerios militares. 

Na Asia, o Japao, onde a Polfcia nao e militar mas tern urn regime disciplinar 

aparentemente mais rigoroso que as nossas Polfcias Militares. Na America do Sui o 

Chile tern os Carabineiros, tropa do governo central e altamente militarizada; nos 

Estados Unidos, embora nao militares, as polfcias em sua maioria sao forgas para

militares. 
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Criticam muito as Policias Militares e sua forma de atuac;ao, bern como em 

razao disso atribuem o fracasso das Polfticas de Seguranc;a Publica ao fato da 

Polfcia ser militar e que, se unificassem as forc;as desmilitarizando a Corporac;ao 

Policial Militar, num passe de magica os problemas se resolveriam. Nosso 

entendimento e que o que sustenta a Seguranc;a Publica em nosso pals e essa 

caracterfstica militar da Polfcia, porque os desvios de conduta cometidos pelos 

integrantes da Corporac;ao podem, com base nos ditames militares da hierarquia e 

disciplina, na ampla defesa e contradit6rio, pelos superiores de quem cometeu a 

irregularidade celeremente punidos, o que e um instrumento ainda muito eficaz num 

pals carente de bons exemplos, quando falamos em etica e moralidade no servic;o 

publico. 
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2.9. A POLfCIA COMUNITARIA, COMO BASE PARA UMA NOVA VISAO DE 

POLICIAMENTO OSTENSIVO 

2.9.1. A Origem do Policiamento Comunitari 

Segundo Skolnick e Bayley (2002, p. 57), o policiamento comunitario teve 

seu infcio a partir da ideia de que a polfcia poderia responder de modo sensfvel e 

apropriado aos cidadaos; Arthur Woods, que foi comissario de Polfcia da cidade de 

Nova York de 1914 a 1919, talvez tenha sido o primeiro americana a proper uma 

versao comunitaria do policiamento 

Contudo a Polfcia de Nova York, nasceu sob inspiragao da Polfcia lnglesa, 

portanto seguidora dos princfpios de Robert Peel; verifica-se entao ter a filosofia de 

Polfcia Comunitaria se ·inspirado nele, sendo este sim o precursor de ideias do 

policiamento comunitario, pois se nao vejamos urn dos princfpios deixados por ele: 

A polfcia em todos os momentos deve manter um relacionamento com o 
publico que de realidade a tradir;ao hist6rica de que a polfcia e povo e o 
povo e a polfcia; a polfcia e somente os membros do povo que sao pagos 
para dar atenr;ao todo o tempo aos deveres de que sao encarregados cada 
cidadao, nos interesses do bem estar da comunidade e do proprio 
ser.(BONDARUK e SOUZA, 2002,P.12) 

2.9.2.Polfcia Comunitaria 

Para falar sobre Polfcia Comunitaria e interessante entender que Polfcia 

Comunitaria, conceitualmente e diferente de Policiamento Comunitario. Para 

entendermos melhor nos socorremos na obra POLfCIA COMUNITARIA POLfCIA 

CIDADA PARA UM POVO CIDADAO, que nos traz os seguintes conceitos: 

Atividade de Polfcia Comunitaria e um conceito mais amplo que abrange 
todas as atividades voltadas para as solur;oes dos problemas que afetam a 
seguranr;a de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas por 
6rgaos governamentais ou nao. A Polfcia Comunitaria envolve a 
participar;ao das seis grandes forr;as da sociedade, freqilentemente 
chamadas de os "seis grandes". Sao eles a polfcia, a comunidade, 
autoridades civis eleitas, comunidade de neg6cios, outras instituir;oes e a 
mfdia (BONDARUK e SOUZA, 2004, p. 48). 

Na mesma obra os autores trazem tambem o conceito de Policiamento 

Comunitario. 
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Ja o policiamento comunitario e uma atividade especffica de polfcia, 
compreendendo todas as a96es policiais decorrentes desta estrategia. 
Oeste conceito decorrem os princfpios do policiamento comunitario 
descritos, a seguir. (BONDARUK e SOUZA, 2004, p.49). 

A partir do ano 2000 a ideia de Polfcia Comunitaria comegou a ganhar forga 

no ambito da Polfcia Militar; hoje o direcionamento filos6fico de Polfcia Militar no 

Parana e no Brasil e voltado para esse tipo de policiamento, integrado junto a 
comunidade, no entanto muito ha que se fazer nesse campo, pois a Polfcia Militar 

precisa ganhar o respeito e a confianga da populagao, que ve com descrenga a 

atuagao da Corporagao. 

Em parte essa desconstrugao de imagem deve-se a atuagao da mfdia 

falada, televisiva e escrita do jornalismo irresponsavel praticado no Brasil, que tern 

por objetivo maior o sensacionalismo alarmante e aterrorizante, para com isso poder 

aumentar a venda de seus peri6dicos ao inves de informar a populagao com a 

verdade dos fatos, sem criar o terrorismo, em especial nas grandes cidades, pois o 

fazer jornais com competencia exige muito trabalho. 0 que se critica nao e a 

denuncia da violencia, mas o culto ao noticiario violento em detrimento de uma 

analise mais seria e profunda32
• 

Portanto uma avaliagao melhor da Corporagao passa necessariamente por 

uma aproximagao com a populagao a que se serve, pois observa-se na literatura 

que todos os pafses democraticos e principalmente os mais desenvolvidos, seguem 

pelo caminho da Polfcia Comunitaria. 

2.9.3. A Polfcia Moderna 

Segundo o autor Marcos Rolim, em seu livro "A Sfndrome da Rainha 

Vermelha" a polfcia brasileira, tal como Alice no Pafs das Maravilhas, corre, corre 

sem sair do Iugar; vendo a situagao da Seguranga Publica hoje, pode-se concordar 

em parte com o autor, mas a polfcia, em especial a militar, faz um trabalho herculeo, 

que se nao tern grandes resultados, com certeza estaria a Seguranga Publica em 

nfvel muito mais ca6tico, sem a existencia desse trabalho policial, que 

evidentemente poderia ser melhorado se a polfcia retomasse suas rafzes, ou seja, a 

integragao com a comunidade. 

32 Mfdia e Viol€mcia, Gazeta do Povo , 12 de Mar9o de 2007. 
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Os tres recursos trazidos pela tecnologia: o vefculo de patrulha, o telefone e 

o radio, desconstituem a identidade que existia entre a popula<;:ao e a for<;:a policial 

mudando radicalmente o perfil do policiamento moderno. 

0 que mudou na verdade foi a rela<;:ao da Polfcia com a comunidade, pois 

antes do advento do autom6vel, essa rela<;:ao era muito mais proxima, embora 

tenhamos que ressaltar que as popula<;:6es e as cidades eram muito pequenas em 

rela<;:ao aos dias atuais, e ap6s o autom6vel, radio e telefone, a rela<;:ao com a 

comunidade foi se desvinculando paulatinamente. 

0 uso de autom6veis com radios, para atender a chamadas enviadas pela 

central de atendimentos isolou os policiais que fazem rondas num determinado 

bairro, onde geralmente a dupla de policiais das viaturas esta enclausurada dentro 

de um vefculo, eles estao como meros espectadores dos acontecimentos que 

passam pela janela das viaturas em que se encontram, sem que realmente haja um 

resultado mais eficaz na diminui<;:ao do crime. 

Ja citado neste trabalho, Marcos Rolim, em seu mesmo livro cementa sobre 

o assunto do distanciamento entre Polfcia e comunidade. 

De fato as patrulhas motorizadas ofereciam chance de cobrir areas muito 
maiores do que aquelas policiadas pelas rondas, o que, imaginava-se, 
haveria de ampliar as possibilidades e a eficacia do trabalho. Neste mesmo 
movimento, a popularizar;ao do telefone permitiria que a polfcia passasse a 
receber chamadas de toda a cidade: logo os cidadaos nao teriam razoes 
para deslocar ate urn posto policial quando precisassem de ajuda. Os radios 
de intercomunicar;ao, por sua vez, possibilitariam que cada policia/ 
recebesse comandos operacionais centralizados e atendesse aos 
chamados da popular;ao, em qualquer Iugar, muito rapidamente. 
0 que ninguem percebeu em que durante decadas em que essas 
transformar;oes foram se consolidando e que os novos recursos 
tecnol6gicos que passavam a ser empregados macir;amente pelas forr;as 
policiais em todo o mundo, estavam criando, tambem urn modelo de 
policiamento cuja a principal caracterfstica seria de responder as 
ocorrencias criminais ap6s a comunicar;ao do fato pelas vftimas ou por 
testemunhas. Urn modelo substancialmente distinto do anterior, que nao 
teria mais chance de agir proativamente e que estaria marcado pelo 
afastamento entre os policiais e as comunidades (ROL/M, 2006, p.30). 

2.9.4. A Reaproxima<;:ao com a Popula<;:ao 

A Polfcia Militar vern, principalmente ap6s o final do governo militar, 

procurando criar meios de reaproximar a popula<;:ao da Corpora<;:ao, missao que nao 

e facil, pois embora passados mais de vinte anos do final da chamada ditadura 
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militar, os resqufcios ainda permanecem no imaginario coletivo, ate por quem nem 

viveu na referida epoca. 

Entretanto passos importantes foram dados no sentido de aproximagao com 

a populagao, com a enfase nos Direitos Humanos: principalmente diversos 

incentives, inclusive oferecidos pelo Governo Federal atraves do Fundo Nacional de 

Seguranga, da Secretaria Nacional de Seguranga Publica, que estimula programas 

de Policiamento Comunitario, vern aos poucos mudando a concepgao popular sobre 

a Polfcia, especialmente a Militar. 

A Polfcia Militar do Parana ja ha alguns anos, empenhada no objetivo de 

trazer a populagao para participar da solugao dos problemas de Seguranga Publica, 

procurando dar enfase a atuagao preventiva, com finalidade de dar a populagao 

paranaense a sensagao de seguranga pela qual tanto clama, inseriu na sua 

DIRETRIZ GERAL DE PLANEJAMENTO E EMPREGO DA PMPR, a Polfcia 

Comunitaria como urn dos seus pressupostos basicos para atuagao. 

A Polfcia Militar nao e mero suplemento social, mas componente vital da 
sociedade, situada no vertice de causas e efeitos, como desaguadouro 
natural da ansiedade e tensoes da comunidade. 
0 profissional de seguranr;a publica tern sido um ponto de referencia para a 
popular;ao. Porem, mais do que isso, a popular;ao deve ver na figura do 
policial militar, atuante e prestativo, um zeloso guardiao da ordem e 
disciplina da vida social, digno da confianr;a e da admirar;ao publica. 
Os problemas sociais, af inclufdos os de seguranr;a publica, ultrapassam a 
capacidade tecnica dos 6rgaos policiais e s6 terao solur;ao efetiva se 
tratados em conjunto com a comunidade. 
Destarte, em termos de Seguranr;a Publica, nao e possfvel que a 
comunidade permaner;a em atitude passiva. A sua colaborar;ao e apoio sao 
imprescindfveis como forma de expansao dos recursos alocados a Polfcia 
Militar pelo Estado. 
A polfcia comunitaria, como uma nova "filosofia de pensar e agir na 
proter;ao e socorro pub/icos", baseia-se na crenr;a de que os problemas 
sociais terao solur;oes cada vez mais efetivas, na medida em que haja a 
participar;ao da popular;ao na sua identificar;ao, analise e 
discussao(PARANA, 2000). 

2.9.5. A Nova Visao de Policiamento Ostensive 

2.9.5.1.Do conceito de policiamento 

Nao ha como falar em policiamento, sem antes tentar entender seu 

significado, para tanto buscou-se na legislagao e na lfngua vernacula o 

entendimento do que seja o ato de Policiar. 
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Policiamento Ostensivo - a9ao policia/, exclusiva das Polfcias Militares, em 
cujo o emprego o homem, a fra9ao de tropa enganjados sejam identificados 
de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando 
a manuten9ao da ordem publica .(Brasil, 1983) 

0 dicionario Escolar do Ministerio da Educac;ao e Cultura, no traz o sentido 

de Policiar como sendo: v.t. Vigiar ou guardar, segundo leis ou regulamentos 

policiais; zelar; civilizar; confer; refrear; fiscalizar. 

Observa-se no significado de policiar que e tambem um ato de civilizar, 

sendo assim novamente recorrendo ao referido dicionario nota-se que civilizar e: v.t. 

Dar civi/iza9ao a; tornar bem educado; cortes, instrufdo: p. tornar-se cortes, 

educado. 

Portanto o ato de Policiar dentre seus muitos significados, tambem quer 

dizer educar, sendo entao que o Policial, em especial nos locais de pobreza tern um 

importante papel de educador e pode dar capilaridade ao tecido social de 

comunidades pobres, levando a elas uma forc;a positiva de Progresso Social, de 

Promoc;ao Humana e de Direitos Humanos. 

0 policial como educador e exemplo pode ser fundamental nesses locais, 

pais, conforme disse o .Capitao Felipe Gonc;alves Romeo, comandante do GPAE, 

morro do Cavalao, Niter6i, Rio de Janeiro, ao ser entrevistado pelo autor e 

perguntado se poderia afirmar-se que com o afastamento dos traficantes, alem de 

melhorar a Seguranc;a Publica, houve um afastamento do convfvio de traficantes 

com jovens e crianc;as do morro e tal medida previne o surgimento de novas 

traficantes ou outros tipos de marginais. 

Respondeu que: "Com as ocom§ncias policiais e projetos para melhorar a 
qualidade de vida dos moradores, os policiais passaram a ser exemplos 
positivos para as crian9as, o que antes eram os traficantes de drogas, e o 
trabalho de antecipa9ao aos problemas, hoje essas crian9as com 6, 7 anos 
de !dade formarao suas personalidades com uma visao diferente da polfcia 
e quando etas tiverem 16, 17 anos, dificilmente estarao no trafico. E um 
trabalho que demora, porem os resultados sao positivos, fato ja observado 
aqui no Cavalao, pois quando aqui chegamos h8. cinco anos atras, crian9as 
com 10 anos e que hoje estao com 15 a nos de !dade nunca se envo/veram 
com nenhum tipo de de/ito, o que nao e regra, pols ja houve alguns 
casos(minoria)".(ROMEO, 2008). 
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Ainda sobre o policial educador na obra Direitos Humanos coisas de Polfcia, 

encontra-se um trecho bastante esclarecedor quanto atividade pedag6gica do 

policial. 

Sou psicopedagogo, educador de profissao, e considero os policiais como 
colegas, porque todo policial, antes de ser policial, tem, obrigatoriamente, 
que ser um pedagogo da cidadania sob pena de ser um arremedo de 
policial e exercer muito mal a sua missao. Analogamente , todo medico tern 
que saber que e um educador antes de ser medico, assim como todo 
advogado, todo juiz, todo jornalista, s6 para citar alguns 
exemplos.(Balestreri, 2003, p.95) 

2.9.5.2. A visibilidade policial como forma de presenga do Estado 

Uma pessoa em Paris na Franga, Nova York nos Estados Unidos, ou Sidney 

na Australia, ou ate mesmo em Sao Paulo, ou ainda em qualquer local do mundo, 

seja nacional ou estrangeira, sempre tera como referencia de presenga do Estado, a 

figura do policial uniformizado. 

Com base nesse raciocfnio pode-se dizer que, o policial uniformizado de 

forma ostensiva, e a expressao mais visfvel do Estado Democratico de Direito, 

garantindo a todos os cidadaos a liberdade e seguranga para seu desenvolvimento 

pessoal e conseqOentemente da nagao. 

Sendo assim um elemento de extrema importancia, tambem no 

desenvolvimento economico, pois quest6es de seguranga afetam diretamente a 

referida area. Em locais de bolsoes de pobreza a ausencia da Polfcia desencadeia, 

uma serie de dificuldades entre elas: o desenvolvimento de ag6es de cunho social, 

pois em areas dominadas pelo trafico, s6 se faz o que convem aos traficantes, bern 

como tambem desestimula o desenvolvimento economico nas referidas localidades, 

no texto abaixo pode se observar o efeito deleterio da ausencia policial em bols6es 

de pobreza. 

[ ... ]0 comercio em torno da prat;a Manoel Lopes prosperou depois da 
implantat;ao da base comunitaria. Nao ha mais estabelecimentos comerciais 
desocupados como ha quatro anos. "Antes trabalhavamos de manhii para 
entregar tudo a tarde para os bandidos". Afirma Giudete Bispo Serafim, 
dona de uma loja de alimentos. "Quando correu o boato de que a base 
seria removida da prat;a, todos ficamos apavorados", diz. "Fe/izmente, era 
s6 boato." 
Para Janete Silva de Oliveira, que administra com a familia uma barraca de 
roupas, "todos os que trabalham a qui acham boa" a at;ao dos policiais 
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comunitarios. Eta atesta que a seguran9a aumentou significativamente: 
"Nao somos rna is roubadas; antes era to do dia ". Assegura que o 
aumento da seguran9a nao se restringe a regiao em torno da base, mas 
atinge todo o Jardim Angela, e exemplifica: "Todas as noites e teita a 
patru/ha na rua em que moramos. "[ ... ].(OLIVEIRA, 2002, p.53). 

2.9.5.3. Atuar proativamente dentro de uma nova visao de policiamento 

Marcos Rolim em sua obra A Sfndrome da Rainha Vermelha, atraves da 

situagao transcrita abaixo traz uma ideia do que seria o atuar proativamente. 

Vamos imaginar que voce esteja passeando ao Iongo de urn rio e que, 
subitamente, perceba que uma crian9a esta sendo arrastada pela 
correnteza. Se voce for uma pessoa minimamente solidaria, por certo se 
jogara na agua para tentar resgatar a crian9a. Suponhamos que voce tenha 
sorte e seu gesto seja bem-sucedido. Assim, como born nadador, voce 
consegue frazer a crian9a sa e salva em seus bra9os e tern razoes de sobra 
para comemorar seu feito. Vamos imaginar agora que toda vez que voce 
passe por aque/e Iugar haja uma crian9a sendo levada pela correnteza, 
fazendo com que voce seja, sempre, obrigado a repetir a mesma fa9anha. 
Certamente, as chances de sa/var todas as crian9as seriam menores e, ao 
mesmo tempo, o risco de voce ser tragado pe/as aguas aumentaria. Mas, 
se isso ocorresse, pareceria evidente que a/go estava acontecendo com 
essas crian9as em urn ponto anterior da correnteza. Portanto, tao logo a 
repeti9ao das ocorrencias fossem comprovadas, pareceria nao apenas 
6bvio , mas urgente, descobrir o que estava acontecendo com as crian9as 
antes de/as cafrem na agua. Entao, voce provavelmente iria percorrer as 
margens do rio em dire9ao a sua nascente para tentar descobrir a causa de 
tao chocante e misteriosa sucessao de tragedias.(ROLIM, 2006, p. 67) 

Realizar o policiamento dentro de uma nova visao e fazer o policiamento 

proativo, onde realmente ele se faz necessaria, ou seja, em bols6es de pobreza 

onde o crime e o criminoso se tern sua origem. Tal como acontece no Morro do 

Cavalao, em Niter6i, Rio de Janeiro ou Jardim Angela, na capital paulista; 

trabalhando de forma antecipar-se aos problemas no seu nascedouro, que no caso 

da Seguranga Publica brasileira, esta localizada em quase sua totalidade nesses 

locais. 

A criminalidade no Brasil aumentou ap6s a decada de 80, a populagao 

brasileira cresceu muito nesses ultimos anos, tendo os bols6es de miseria nas 

cidades aumentado de forma acelerada em decorrencia da alta taxa de nascimento 

em localidades mais pobres e porque mesmo em ritmo menor, muita gente deixou o 

campo e veio tentar a sorte nas cidades. 
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Passou-se entao a conviver com urn fenomeno nunca antes visto, a violencia 

desmedida e grupos de marginais afrontando o Estado legalmente constitufdo como 

se fosse urn pafs inimigo, invadindo o Territ6rio Nacional e muitas vezes, passando 

a impressao de que o Estado, esta invadindo outro territ6rio. 

0 quadro de caos em que vive a Seguranga Publica do pafs, s6 atraves de 

urn investimento a Iongo prazo, em pessoas que vivem a margem da sociedade, 

poderia reverter tal situagao. Nesse local deveria atuar a Polfcia Militar, fazendo o 

patrulhamento ostensive normal que e de sua competencia, fomentando e induzindo 

ag6es sociais atraves de tecnicos em suas respectivas areas, tornando concreta 

essa nova visao de policiamento. 

Enfim nao ha como reinventar o policiamento ostensive, mas e possfvel ter 

uma nova visao do mesmo, fazendo que comunidade carentes passe a ver na 

Polfcia urn servic;o do Estado que quer ajudar no seu desenvolvimento e na sua 

Seguranc;a. Embora a pobreza nao seja o unico fator para gerar o crime ou o 

criminoso, parcela expressiva de moradores, de comunidades pobres se tornam 

marginais e traficantes por falta de opc;ao. 

Portanto o que diferencia a nova visao de policiamento, do policiamento 

ostensive normal, e ate mesmo do policiamento comunitario, e que neste caso o 

policial atuara como pedagogo da cidadania, atraves do exemplo, e ira ao local para 

se integrar a comunidade, como representante do Estado e do Estado Democratico 

de Direito, fixando-se nas areas pobres atraves de uma base comunitaria, 

interagindo e corrigindo distorc;6es de conduta atraves de urn trabalho proativo, 

apoiado em ac;6es sociais, que tenham como maior objetivo, concorrer o trafico, no 

sentido de impedir que esse venha a cooptar jovens e crianc;as para o trafico e o 

crime de maneira geral. 
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2.1 0. 0 POLICIAMENTO NOS BOLSOES DE PO BREZA EM OUTROS EST ADOS 

2.1 0.1. 0 Caso Jardim Angela, em Sao Paulo. 

Jardim Angela e um distrito situado na regiao sui da cidade de Sao Paulo, 

que fica as margens da Represa de Guarapiranga, no leito norte, e que juntamente 

com Jardim Sao Luis, conforma a regiao da cidade conhecida como M'Boi Mirim, 

tambem denomina9ao da Subprefeitura da referida regiao. 

Ja foi considerada pela ONU como a regiao urbana mais violenta do mundo. 

Entretanto, a96es da comunidade em conjunto com a pollcia, o governo do Estado e 

a Prefeitura Municipal ocasionaram uma drastica redu9ao nos Indices de 

criminalidade da regiao33
. 

Oferecer cursos profissionalizantes e esporte a jovens de bairros com altos 

Indices de inseguran9a nao diminui a exposi9ao dales a violencia, mas tende a fazer 

com que eles pratiquem menos atos agressivos (como amea9a com arma de fogo e 

roubo). 

0 projeto chamado RAC (Redescobrindo o Adolescente na Comunidade) e 

aplicado no Jardim Angela e abrange oficinas profissionalizantes de cabeleireiro e 

pizzaiolo, cursos de ingles, musica e teatro, alem de acompanhamento de 

psic61ogos e assistentes sociais. No ano de 2004, 131 jovens se inscreveram, 97 

permaneceram. 

0 NEV (Nucleo de Estudos da Violencia da Universidade de Sao Paulo) 

avaliou a a9ao no Jardim Angela. Fizeram pesquisas qualitativas e quantitativas com 

os grupos participantes dos projetos e com adolescentes de uma escola publica, 

dentro do mesmo bairro das a96es, que nao tinham rela9ao com os programas 

analisados, para ter uma base de compara9ao. 

Em compara9ao com o grupo da institui9ao de ensino, os jovens envolvidos 

com a atividade do Jardim Angela receberam menos dinheiro por bens roubados 

(1 ,9%, contra 3,2%), nao foram presos por vender drogas (enquanto 1,1% dos 

estudantes foi) e roubaram menos (3,8% contra 8,5%). Alem disso, fizeram menos 

ameagas com armas de fogo (1 ,9%, contra 2,1 %), apesar de terem declarado ter 

mais acesso a armamentos desse tipo (17,9%, contra 11 ,7%)34
• 

33 http://pt. wikipedia.orglwiki/Jardim_ %C3%82ngela_ %2Bdistrito_de_S%C3%A3o_Paulo%29 
34 www.nevusp. orglportugues/index.php ?option=com_content&task=view&id= 1499&1temid=29 
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Outros tipos de atos violentos considerados "mais leves" pelos 

pesquisadores foram mais frequentes entre os adolescentes ligados ao RAC 

(Redescobrindo o Adolescente na Comunidade) alguns deles cumprindo medidas 

s6cio-educativas. Eles participaram mais de brigas nas escolas (48, 1%, contra 

28,2%), comec;aram mais brigas (30,2%, contra 21 ,8%) e arrombaram mais algum 

local para roubar (3,4%, contra 1,1 %). 0 envolvimento com o trafico de drogas 

tambem foi maior neste grupo (1 ,9%, em comparac;ao a 0,5%). 

0 bairro do Jardim Angela, onde e desenvolvido o RAC, como ja visto e urn 

dos mais violentos de Sao Paulo, de acordo como NEV. Mas, devido principalmente 

ao envolvimento da propria comunidade, tern sido possfvel reduzir as taxas de 

mortes por homicfdio. De 2001 para 2005, a taxa de mortalidade por assassinato 

caiu 63% (de 110,6 por 100 mil habitantes para 40,8). Entre os jovens de 15 a 24 

anos, porem, o recuo foi menor, de 46% (de 191,33 por 100 mil para 1 03,8). 0 

projeto comectou a ser desenvolvido pela organiza9ao nao governamental Sociedade 

Santos Martires, em 1999 e oferece as oficinas para jovens entre 12 e 21 anos. 35 

0 Subtenente David Monteiro da Conceic;ao foi o primeiro comandante do 

destacamento Policial Militar do Jardim Angela; morador do local, comectou a 

patrulhar o local quando ainda era Cabo, iniciou o Policiamento Comunitario da area 

em 1997. 

A a9ao da polfcia comunitaria, associada ao trabalho assistencial promovido 

pela par6quia e outras entidades sociais, aumentou a confian9a da popula9ao no 

bairro e vern diminuindo a violencia no bairro, como verificamos no texto abaixo. 

CARINHO PELOS POL/CIAIS 
0 aumento da confiam;a na polfcia e visfvel: os 22 policiais da primeira base 
comunitaria sao fntimos da popular;ao, que os reconhece pelo nome. A sede 
da base, na prar;a principal, a Manoel Lopes, e muito procurada par pessoas 
que pedem ajuda para so/ucionar problemas variados, desde uma simples 
informar;ao ate necessidades de remedio ou de transporte em casas de 
urgfmcia, confecr;ao de documentos, crises domesticas, acidentes de 
transito etc. Um telefone publico esta instalado dentro. Quem precisar utiliza
/o tera necessariamente que entrar no recinto policial - o que e feito com toda 
a naturalidade e sem nenhuma formalidade. 
Os moradores nao s6 nao temem como demonstram carinho pelos policiais. 
Dona Severina Lucinda da Silva e uma admiradora deles, admirar;ao que 
externa /evando-/hes diariamente a/gum tipo de alimento. Paraibana, mora 
h8. 30 anos no Jardim Angela, ganha a vida pedindo esmola num semaforo e 
aponta como local de residencia um enderer;o que s6 os profundos 

35 http://www.pnud.org.br/seguranca!reportagenslindex.php?id01 =2492&/ay=jse 
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conhecedores das vie/as do bairro sao capazes de identificar: "a casa do 
seu Joaquim", onde eta divide o quarto a/ugado com urn filho deficiente. [ ... ] 
[ ... ]Ao /ado dessa base • ha uma outra situada centenas de metros 
adiante, no Jardim Ranieri • foi construfdo urn pa/co,que integra o projeto 
P6/o Cultural. Ali semanalmente sao apresentados shows de mtJsica e 
dant;a de estilos os mais variados, com predomfnio do hip-hop, ritmo 
preferido de nove entre dez jovens da periferia da maior parte das cidades 
brasileiras. 0 som alto e cadenciado incomoda as vezes os policiais da 
base, mas, comenta o subtenente David, "e melhor ter os jovens ao nosso 
/ado se divertindo de maneira sadia do que Ionge de n6s, matando-se 
entre si". 
0 palco do P6/o Cultural serve para outras atividades promovidas pela 
Polfcia Comunitaria, como a distribuit;ao de presentes em 22 de dezembro, 
quando se comemora o aniversario de implantar;ao da base - os 
presentes sao entregues por urn po/icial devidamente fantasiado de 
Papai Noel • e se faz a entrega de trofeus e premios aos vencedores da 
Corrida pela Paz e a Vida do Jardim Angela, que ocorre a cada ano em 
setembro. 0 ntJmero de participantes da corrida tern aumentado ano a 
ano: passou de 550 em 2000 a 680 no ano seguinte e 750 em 2002. 
Para participar, e preciso doar alimentos, que serao repassados pelos 
policiais comunitarios aos moradores mais necessitados do bairro. No 
ano passado foram distribufdas 5 toneladas de alimentos. A corrida 
recebe ajuda de comerciantes da regiao. Urn deles doou camisetas a 
todos os participantes. 
"Trabalhamos com o corat;ao, mais com o /ado humano que com o 
militar", define o cabo Marcos Aparecido Dias, e "isto nos da uma enorme 
satisfat;ao pessoal". 0 /ado humano do cabo Dias e urn exemplo da 
filosofia do policiamento comunitario, segundo Sergio Lufs Ferreira, 
coordenador da Unidade Comunitaria de Atcoo/ e Drogas (Ucad), urn dos 
programas desenvo/vidos em conjunto pela Par6quia dos Santos Martires e a 
Polfcia Mi/itar. 0 cabo Dias, lembra Ferreira, flagrou urn morador tomando 
a/cool puro num bar. Por falta de viatura, /evou-o de 6nibus a Ucad. Mas o 
estado do homem era crftico e ele precisava ser transferido a urn hospital. 
Novamente o cabo Dias se prontificou a ajuda-/o e, novamente, nao havia 
viatura disponfvel. Como fazer? 0 coordenador da Ucad conseguiu urn carro 
emprestado eo cabo Dias serviu de motorista.(OL/VEIRA, 2002, p.52). 

2.1 0.2. Favela Morro das Pedras 

0 governo de Minas Gerais adotou o projeto de combate a homicfdios que, 

desde agosto de 2002, o CRISP (Centro de Estudos de Criminalidade e Seguran9a 

Publica), da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), vern desenvolvendo no 

Morro das Pedras, o aglomerado urbano mais violento de Belo Horizonte. Esse 

programa piloto, denominado Fica Vivo, tern como pilares a repressao e a 

mobiliza9ao social e seria levado a outros 21 aglomerados urbanos do Estado. 

A meta era de reduzir em 20% os homicfdios nesses lugares, especialmente 

entre os jovens. Nos cinco primeiros meses de implanta9ao do projeto, o numero de 

homicfdios, tentativas e assaltos cafram cerca de 50% em rela9ao aos cinco meses 

anteriores a sua execu9ao. De mar9o a julho de 2002, foram 17 homicfdios, contra 

nove mortes entre agosto e dezembro. 
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No perfodo, a taxa de mortes na capital mineira, excluindo as seis favelas 

consideradas violentas, cresceu 11 ,6%, segundo o CRISP. Com o Fica Vivo, o 

numero de homicfdios no Morro das Pedras, considerando a taxa por 1 00 mil 

habitantes, cafu em 4 7,1 %, comparando os cinco meses que antecederam a 

implanta<;ao do projeto com os cinco meses seguintes. Na estatfstica das seis 

favelas violentas da cidade, incluindo o Morro das Pedras, a taxa caiu 26,6%36• 

Sobre a redu<;ao nas outras favelas, os pesquisadores tern como hip6tese o 

fato de a notfcia sobre o projeto no Morro das Pedras ter se espalhado nos outros 

morros. Seria a queda por extensao. 0 responsavel pela "oficializa<;ao" desse 

projeto e o soci61ogo Luiz Flavio Sapori, secretario-adjunto de Defesa Social de 

Minas Gerais, ex-Secretario da Seguran<;a. Disse que: "Trata-se de um projeto 

inovador e pluriinstitucional que oferece todas as condi96es para impactar as 

grandes metr6poles." 

Do grupo de lnterven<;ao Estrategica, que age na parte repressiva, fazem 

parte as Polfcias Militar, Civil e Federal, o Ministerio Publico e a Justi<;a. Coube a 

eles identificar os criminosos e prende-los. Foram presas tres "pessoas-chave", 

responsaveis por varios crimes, segundo o soci61ogo Claudio Beato Filho, 

coordenador do CRISP. Por extensao, outros nove sumiram da favela ou passaram 

a viver escondidos, disse ao CRISP um lfder da comunidade. A integra<;ao entre as 

institui<;oes possibilitou a agilidade nas prisoes. Gada um dos 6rgaos designou uma 

pessoa para o projeto. Tao logo as polfcias prendiam, um promotor fazia a den uncia, 

que era analisada por um juiz. 

A UFMG, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Sebrae, a Camara de 

Dirigentes Lojistas, Organiza<;oes nao governamentais, movimentos sociais e a 

comunidade cuidam da integra<;ao social na favela. As institui<;oes empresariais, por 

exemplo, ofereceram bolsas de estudo profissionalizante e orienta<;ao para a<;oes 

microempresariais. 

A Prefeitura cuidou da assistencia social e das melhorias em infra-estrutura, 

como ilumina<;ao e pra<;as publicas, organiza<;ao nao governamentais promoveram 

palestras, atividades culturais e esportivas nas escolas, como teatro e cinema. 

0 projeto de "Controle de Homicfdios" em areas de risco de Minas, 

incorporado pelo Estado, integra o Plano Emergencial de Seguran<;a Publica, que 

36 Disponfvel em:http:www.crisp.ufmg.br/ 
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tern verba da Uniao. 0 custo das 16 agoes, entre elas a criagao de um grupo para 

combater o crime organizado, sera de 42 milhoes de reais, 35 milhoes de reais do 

Governo Federal. 0 projeto que menos exige grandes somas e o de implantagao do 

controle de homicfdios nas favelas. Segundo o CRISP, o Fica Vivo no Morro das 

Pedras teve custo "quase zero". 

A Universidade Federal de Minas Gerais no boletim Informative N° 1392 -

Ano 29 - 17.04.2003, em materia publicada no mesmo boletim e assinada por 

Jurandira Gongalves, traz o seguinte relate: 

A redu9ao pela metade do numero de homicfdios na regiao do Morro das 
Pedras, uma das areas mais violentas de Belo Horizonte, e o principal 
resultado do projeto Fica Vivo, desenvolvido pelo Centro de Estudos em 
Criminalidade e Seguran9a Publica da UFMG (Crisp). 0 projeto baseia-se 
em parcerias com as polfcias Militar e Civil de Minas Gerais, Polfcia 
Federal, Ministerio Publico, Prefeitura de Belo Horizonte, Sebrae, Camara 
de Oirigentes Lojistas (COL}, organiza96es nao-governamentais, 
movimentos sociais e comunidade. 

0 Fica Vivo foi implantado em agosto de 2002 e, nos seus primeiros cinco 
meses, registrou uma redu9ao de 50% no numero de homicfdios, tentativas 
de homicfdios, roubos e assaltos a padarias e supermercados. As mortes 
cafram de 17, no perfodo de mar9o a julho, para nove nos meses de agosto 
a dezembro. No mesmo perfodo, a taxa de homicfdios em Belo Horizonte 
aumentou em 11,6%. "E uma ideia inedita no Brasil. Muito ja foi feito em 
termos de mobiliza9ao social para reprimir o crime, mas o diferencial do 
projeto e que ele consegue integrar todos os atores envolvidos", enfatiza o 
pesquisador Robson Savio Reis Souza, um dos coordenadores do projeto. 

Area-piloto 

A partir de diagnostico, que reve/ou um crescimento de 100% no numero de 
homicfdios entre 1997 e 2001, em Belo Horizonte, o Crisp elaborou um 
plano de interven9ao para redu9ao da criminalidade em vilas e favelas. 0 
Morro das Pedras foi escolhido como area-piloto pelos altos Indices de 
criminalidade _ e uma das seis favelas mais violentas da capital mineira _ e 
por dispor de grupos sociais organizados. 

0 projeto foi dividido em duas frentes de trabalho. A primeira, voltada para 
a96es de repressao ao crime, e formada por profissionais do sistema de 
justi9a criminal que agem de maneira articulada para inibir a criminalidade 
na regiao. Envolvidos nesta frente estao as polfcias Civil, Militar e Federal, o 
Ministerio Publico, o Poder Judiciario e o Sistema Penitenciario, que 
realizam reunioes semanais para preparar diagnosticos e planejar a96es. 
''Assim, e possfvel agir de maneira integrada", explica Robson Savio. 

A segunda, direcionada a a96es de mobiliza9ao social, une o poder publico 
e a· sociedade organizada. Sao os casos da Prefeitura de Be/o Horizonte, 
que administra os servi9os de assist{mcia social e infra-estrutura urbana da 
comunidade; a COL, que oferece bolsas profissionalizantes para os jovens; 
o Sebrae, que abre oportunidades de trabalho a grupos da comunidade, 
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como associat;oes de moradores, radios comunitarias, escolas, igrejas, 
a/em do Crisp, que elaborou e implantou o projeto. Segundo Robson Savio, 
essa frente e responsavel pela organizat;ao de discussoes, produt;ao de 
programas de radios, colonias de ferias e oferta de servit;os, como 
impressao de documentos. Para ele, at;oes como essas favorecem a 
adesao da comunidade ao projeto. '~ ideia e mostrar as pessoas que elas 
tambem sao cidadas e tem direitos. Quando percebe que esta obtendo 
ganhos concretos, a comunidade transforma-se em parceira ", a firma o 
pesquisador. 

Apesar do pouco tempo de imp/antat;ao do projeto, a comunidade local ja 
comemora os seus primeiros resultados. "Nove bandidos perigosos safram 
de circulat;ao. Se nao fosse o Fica Vivo, todos estariam soltos", afirma 
Hermes dos Santos, presidente da Associat;ao Social Crista do Ag/omerado 
do Morro das Pedras. Ele tambem destaca a realizat;ao de cursos e 
oficinas, que "tiram os jovens da rua e impedem que eles fiquem expostos a 
criminalidade" e a integrat;ao de todas as instancias do aparelho judiciale 
da propria comunidade no combate ao crime. '~ comunidade esta 
consciente de que cada um pode contribuir, de a/guma forma, para reduzir a 
violencia", diz o lfder comunitario. (Gont;alves, 2003) 

2.1 0.3.Morro do Cavalao, em Niter6i-Rio de Janeiro 

No morro do Cavalao, na cidade de Niter6i, Estado do Rio de Janeiro, ja se 

tinha feito a urbanizagao do local, com a pavimentagao das ruas, mas s6 essas 

medidas nao foram suficientes, pois o morro do Cavalao era urn local com altos 

Indices de violencia, situagao que s6 mudou com a chegada do GPAE (Grupo de 

Policiamento de Areas Especiais). 

Apesar da tranqOilidade incomum em relagao as outras favelas, o fim dos 

tiroteios nao quer dizer que a criminalidade cessou. 0 presidente da associagao de 

moradores, Marcos da · Conceigao, assume que, apesar de o policiamento ter 

extinguido as bocas-de-fumo e a exibigao de armas pesadas, o trafico ainda persiste 

no local. 

Nao obstante esses incidentes, a favela e apontada por lfderes comunitarios 

do Rio, como urn modelo de sucesso do que eles exatamente vern pedindo em 

reunioes com autoridades do governo estadual: fim da troca de tiros entre polfcia e 

traficantes para evitar mais vftimas de projeteis perdidos, com polftica de Polfcia 

Comunitaria, acompanhada de projetos sociais e urbanizagao. 

0 projeto Medico de Famflia, da prefeitura, ja existe ha 14 anos, mas antes 

da paz se instalar no Cavalao nem sempre os medicos conseguiam cumprir a carga 

de trabalho de 40 horas semanais. Mesmo quando era possfvel entrar na 

comunidade, havia em toda parte homens armados. E quando a polfcia subia, os 
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medicos sentiam-se sempre em risco - conta a medica Claudia Capella que atende 

na favela do morro do Cavalao, e atua ha cinco anos e meio no bolsao de pobreza 

localizado entre dois bairros nobres da Zona Sui da cidade, lcaraf e Sao Francisco. 

Urn dos fatores que mais faz a diferenga no Morro do Cavalao e a Polfcia 

Comunitaria. 0 posto do GPAE (Grupamento de Policiamento em Areas Especiais) 

fica instalado dentro da comunidade, atuando em parceria com os moradores. 0 

resultado disso e a confianga mutua. "A gente nao tem medo de falar com a polfcia, 

confiamos no Capitao Romeli', diz Marcos Antonio da Conceigao, presidente da 

Associagao de Moradores. 37 

0 sucesso do GPAE na favela do morro do Cavalao e por excelencia urn 

sucesso de Policiamento Comunitario combinado com Ag6es Sociais, pois era no 

passado uma das favelas mais problematicas de Niter6i e agora esta ha mais de tres 

anos sem troca de tiros entre a polfcia e traficantes, em razao do sucesso desse 

grupamento policial que atua dentro da favela. Conforme pelo Capitao da Polfcia 

Militar do Rio de Janeiro, Felipe Gongalves Romeu, Comandante do GPAE (GRUPO 

DE POLICIAMENTO DE AREAS ESPECIAIS) do Morro Cavalao em Niter6i, em 

entrevista ao autor, que constara como apendice desta Monografia. 

37 disponivel http://www1. fo/ha. uol. com. brlfolha/dimenstein!noticiaslgd040507.htm 
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FIGURA 2- VISTA PARCIAL DO PALCO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO 
AO GPAE 

- 12°BPM-PMRJ(2008) 

FIGURA 3- CRIANCAS EM ATIVIDADE CULTURAL (ONG VIVA RIO) 

FONTE: GPAE MORRO DO CAVALAO -12°BPM-PMRJ (2008) 
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Portanto verifica-se que ha projetos que trazem resultados positives e 

reduzem drasticamente o crime ocorrido naquelas localidades dos Estados de Minas 

Gerais, Sao Paulo e Rio de Janeiro e consequentemente diminuem as estatlsticas 

criminais brasileiras, e como se constata nem precisa um investimento muito alto 

para tirar criangas e jovens do caminho da criminalidade. 

0 que precisa e, vontade polftica para se fazer alguns investimentos, 

pessoas voluntarias que tivessem vocagao para filantropia e policiais militares, que 

possam mostrar a populagao que, mesmo militares, sao pessoas como elas 

pr6prias, que fazem parte da comunidade e que s6 momentaneamente estao 

representando autoridade do Estado, pelo uso de seu uniforme. 



2.11. DA ACEITABILIDADE DO PROJETO 

2.11.1. Da Aplicagao dos questionarios 
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Foram realizados dois tipos de questionarios, urn para o publico interno 

verificando a receptividade do mesmo e outro para o publico externo, tambem para 

verificar a aceitabilidade do projeto de policiamento combinado com agoes sociais. 

0 questionario direcionado a policiais militares, foi aplicado dentro do 

Quartel do Comando Geral da Polfcia Militar, principalmente com o efetivo da 

Diretoria de Apoio Logfstico, pois sao policiais que trabalham administrativamente, 

portanto afastados de fungoes operacionais que tern contato direto com as 

populagoes a que se destina o objeto do estudo; isso para que houvesse uma 

isengao na emissao de opinioes. 

2. A aceitabilidade do projeto pelos Policiais Militares 

Com relagao aos policiais militares pesquisados, s6 havia urn com mais de 

30 anos de servigo, dois com menos de 1 0 anos, dez entre 11 e 21 anos de servigo 

e treze entre 21 e 30 anos de servigo. 

Dos policiais com 21 a 30 anos de servigo, 100% deles nao trabalharam no 

Projeto Povo; com relagao a Polfcia Comunitaria 7,68% dos pesquisados acha 

6tima, 46,15% deles acham a atividade boa, 15,33% acham a atividade ruim e 

30,76% responderam que nao trabalharam na Polfcia Comunitaria. 

Com relagao a ideia da Polfcia Militar basear urn destacamento dentro de 

uma favela, para fazer policiamento comunitario, coordenando agoes sociais dentro 

do aquartelamento, e com isso diminuindo o surgimento de novos marginais; 53,8% 

dos pesquisados acreditam que sim, essa atividade diminuiria o surgimento de 

novos marginais, 23,07% disseram que nao e 23,07% restantes responderam nao 

saber. 

Quando a pesquisa pergunta se seriam voluntaries para realizar urn trabalho 

dessa natureza, 38,46% disseram que seriam voluntaries para trabalhar numa 

favela, responderam que nao 38,46% dos pesquisados, e 23,07% responderam que 

nao sabem. 

Quanto a recuperagao de marginais, 69,23% acham que tern recuperagao 

jovens marginais, 23,07% acham que nao tern recuperagao, e 7,69% responderam 

que nao sabem. 
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Do universo de policiais militares pesquisados, 23,07% responderam se 

achar preparados para trabalhar com moradores de favelas, 69,23% disseram nao 

estar preparados, e 7,69% disseram nao saber se estariam preparados para 

trabalhar com pessoas faveladas. 

Dos policiais militares com 11 a 20 anos de servigo 1 00% por cento deles 

nao trabalharam no projeto POVO; 90 % deles acha a atividade de Polfcia 

Comunitaria boa e 1 0% responde ram que acha 6tima a atividade. 

Com relagao a serem voluntaries para trabalharem numa favela, num 

policiamento da forma com que foi apresentado, 40% disseram que sim, seriam 

voluntaries, 40% disseram que nao seriam voluntaries, e 20% responderam nao 

saber. 

Quanto a recuperagao de jovens marginais, 50% disseram que sim, seria 

possfvel recupera-los; 30% responderam nao ser possfvel a recuperagao dos 

mesmos e 20% disseram nao saber se e possfvel recuperar jovens marginais. 

Dos policiais militares nessa faixa etaria, 40% seriam voluntaries para 

participar dessa atividade, 50%, responde ram nao, que nao seriam voluntario e 1 0% 

responderam que nao sabem se seriam voluntario para esse policiamento. 

Entre os do is Policiais Militares com menos de 10 anos de servigo, urn deles 

trabalhou e outro nao trabalhou no Projeto Povo, os dois responderam que a Polfcia 

Comunitaria e urn boa atividade e que acreditam que a Polfcia Militar coordenando 

atividades nas favelas diminuiria o surgimento de novos marginais; sendo que urn 

seria voluntario e outro nao, sobre a recuperagao de jovens marginais urn deles 

acredita que sim, e possfvel recuperar marginais; outro disse nao saber se e 

possfvel a recuperagao. 

0 unico policial militar com mais de 30 anos de servigo pesquisado, 

respondeu que nao trabalhou no projeto POVO, mas acha a atividade de Polfcia 

Comunitaria 6tima, acredita que a Polfcia Militar atuando diretamente nas favelas 

com programas sociais diminuiria o surgimento de novos marginais e que seria 

voluntario para participar de urn trabalho dessa natureza, acredita tambem ser 

possfvel recuperar jovens marginais e se acha preparado para trabalhar com 

moradores de favelas. 
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2.11.3. Uma visao geral do grupo pesquisado 

Do grupo pesquisado, que foi de 26 Policiais Militares, 7,6°/o disse achar 

6tima a atividade de policiamento comunitario, 61 ,53°/o acham boa a atividade de 

Poll cia Comunitaria, 7 ,6°/o responde ram ser ruim a atividade e 23,07°/o responde ram 

que nao trabalharam, como se observa no grafico abaixo: 

GRAFICO 3- OPINIAO DO EFETIVO SOBRE A POLiCIA COMUNITARIA 
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Sobre a instalaqao de quartel da Polfcia Militar (destacamento policial onde 

funcionaria a base comunitaria) em favelas, coordenando servigos sociais para 

diminuir o surgimento de novos marginais, 57,69°/o dos pesquisados acharam que 

sim, tal medida diminuiria o surgimento de novos marginais; 26,92°/o acha que nao 

diminuiria o surgimento de novos marginais e 15,38°/o responderam nao saber, 

conforme grafico seguir: 
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A respeito do voluntariado para servir nesses locais, dos Policiais Militares 

pesquisados; 46, 15°/o dos entrevistados seriam voluntaries para trabalhar nesse tipo 

de policiamento, 34,61 °/o responderam nao se voluntariar e 19,23°/o disseram nao 

saber, como se observa no grafico abaixo: 

GRAFICO 5 - POLICIAIS VOLUNTARIOS PARA 0 POLICIAMENTO EM 

FAVELAS 
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FONTE: Pesquisa do Autor (2008) 

A respeito da recuperagao de jovens, 62°/o dos pesquisados acreditam que 

eles podem se recuperar, sendo que 23°/o acham que nao ha recuperagao para os 
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jovens marginais, e 15°/o disseram nao saber se podem se recuperar. 0 grafico a 

seguir nos ilustra melhor esse quadro: 

GRAFICO 6- RECUPERA~AO DE JOVENS MARGINAIS 
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FONTE: Pesquisa do Autor (2008) 

2.11.4 Da aceitagao pela Populagao de bols6es de pobreza 

2.11.4.1. Da aplicagao do questionario externo 
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0 questionario foi aplicado a moradores da Vila Zumbi com a colaboragao do 

Senhor Genesio, lfder comunitario da localidade, sendo aplicado a 30 moradores, os 

quais, expuseram seus anseios e sua satisfagao a respeito dos servigos publicos. 

Perguntado aos moradores como estava a prestagao de servigos publicos 

em sua localidade; sobre o policiamento especificamente, 33,33°/o acham o 

policiamento 6timo, 30°/o acham o policiamento born, 26,66°/o acham ruim o 

policiamento na Vila Zumbi, e 1 0°/o disseram que nao existe policiamento. 

Dos servigos de agua e esgoto, 36,66o/o dos entrevistados acham que o 

servigo e 6timo, 50°/o acham o servigo born, e 1 0°/o acham que o servigo prestado de 

agua e esgoto e ruim e 3,33°/o diz que o servigo nao existe. 

Sobre 0 atendimento medico, 1 0°/o acham 0 atendimento 6timo, 46,66°/o 

acham 0 atendimento born, 40°/o dizem que e ruim 0 atendimento e 3,33°/o dizem 

nao existir atendimento medico. 

0 atendimento odonto16gico e born para 46,66°/o dos pesquisados, 43,33°/o 

acham ruim o servigo, e 1 0°/o dizem nao existir atendimento odonto16gico e ninguem 

respondeu que e 6timo o tratamento odonto16gico oferecido a comunidade. 
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Dos pesquisados, 33,33°/o acham 6timo o servigo escolar, 56,66°/o entendem 

que a escola e boa, 1 0°/o acham o servigo escolar ruim; 90°/o dizem que nao ha 

servigo de psicologia na localidade, 3,33°/o disseram ser born e 6,66°/o disseram ser 

ruim o servigo de atendimento psicol6gico. 

Sobre o destacamento policial onde funcionaria a base comunitaria, 57°/o dos 

moradores acha a ideia 6tima, 27°/o responderam que a ideia e boa, 8°/o disseram 

ser a ideia ruim e 8°/o disseram nao saber, como verifica-se no grafico a seguir: 

GRAFICO 7- ACEITA9AO DA INSTALA9AO DO QUARTEL NA LOCALIDADE 
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Sobre os servigos medicos odonto16gicos dentro do quartel a ser instalado na 

localidade, 65°/o acharam a ideia 6tima , 31 °/o responde ram ser a ideia boa e 4°/o 

disseram que nao sabem, conforme vemos no grafico a seguir 

GRAFICO 8 ~ SERVI90 MEDICO ODONTOLOGICO CENTRO DO QUARTEL 
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Da implanta9ao de atividades esportivas, dan9as, musica dentro do quartel, 

81 o/o dos pesquisados acham 6tima a ideia, 15 °/o responde ram que acham a ideia 

boa e 4°/o responderam que nao sabem, conforme observa-se no grafico abaixo: 

GRAFICO 9- ATIVIDADES ESPORTIVAS E LUDICAS DENTRO DO QUARTEL 
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Sobre a implanta9ao de oficinas de treinamento profissional, 86°/o dos 

pesquisados disseram ser uma 6tima ideia, sendo que 13,4°/o responderam ser a 

ideia boa, ninguem Opinou pela 0p9a0 "ruim" OU "nao sei" e 1 00°/o dos pesquisados 

responderam que as atividades acima ajudariam no seu futuro ou de sua famflia, 

afastando principalmente seus filhos do envolvimento com drogas e 1 00°/o dos 

pesquisados se cadastrariam voluntariamente em programas dessa natureza que 

fossem desenvolvidos a partir de um quartel da Polfcia Militar (destacamento policial 

onde funcionaria a base comunitaria). 

Observa-se com grata surpresa que o miliciano paranaense e um homem 

sensfvel aos problemas que o cercam e ao verificar-se os dados coletados, percebe

se que quase a metade dos pesquisados seriam voluntaries para trabalhar num 

programa dessa envergadura e que a Polfcia Militar goza da confian9a das pessoas, 

principalmente das pessoas que mais precisam dela. 



90 

2.12. UMA NOVA VISAO DE POLICIAMENTO: PROPOSTAS 

2.12.1. 0 trabalho da Polfcia 

A sociedade br9:sileira, tao conturbada, conflitante e violenta, necessita de 

um Estado forte e presents em todos os extratos do tecido social. Portanto falar em 

mudan<;as, principalmente em areas de invasoes, onde se localizam bolsoes de 

pobreza, e falar do poder do Estado, atraves dos seus meios de coer<;ao ou da 

possibilidade de seu uso. E praticamente impossfvel qualquer a<;ao estatal ou de 

organiza<;oes nao governamentais, em ambito da promo<;ao humana, pois, qualquer 

coisa que se fa<;a nessas localidades, passa necessariamente pela aquiescencia de 

traficantes que dominam a regiao. Temos como exemplo disso a Vila Parolim, onde 

assistentes sociais, ao fazerem um trabalho voluntario junto a jovens e crian<;as, nao 

podem falar sobre os maleffcios da droga e outros vfcios, dedicando-se apenas a 

falar sobre higiene, escova<;ao de dentes e outros assuntos que nao confrontem o 

interesse dos traficantes da regiao. 

Nessa conjuntura de fatos s6 uma interven<;ao policial, militarizada, com um 

efetivo, altamente disciplinado e treinado, sob um comando bern estruturado, pode 

fazer frente a situa<;ao de tal propor<;ao. Em a<;oes desse porte, s6 a Polfcia Militar 

reune essas caracterfsticas; a hierarquia e a disciplina, o uso de uniforms e das 

armas sao justamente o que diferenciam o Policial Militar do cidadao ou funcionario 

comum. 

Sobre o que faz a polfcia e o uso da for<;a pela mesma, extrafmos da obra 

"Padroes de Policiamento", texto que traz a necessidade do uso da for<;a e essa 

caracterfstica unica entre os servi<;os prestados pelo Estado: 

A (mica caracterfstica exclusiva da polfcia e que ela esta autorizada a usar a 
fon;a ffsica para regular as relar;6es interpessoais nas comunidades.Essa e 
um definir;ao; eta ensina como reconhecer minimamente a polfcia. Mas nao 
e uma descrir;ao de tudo que a po/fcla faz, a polfcia frequentemente recebe 
outras responsabilidades. A/em disso nem sempre eta emprega a forr;a para 
regular as relar;6es interpessoais, ainda que esteja autorizada a isso. Em 
termos de atividades cotidianas, o trabalho que a policia executa varia 
enormemente ao redor do mundo, a despeito do fato de que as leis 
estabelecendo o policiamento sao notavelmente semelhantes em termos de 
obrigar;6es atribufdas. Padr6es modais de comportamento e autorizar;ao 
formal nao sao os mesmos.(BA YLEY, 2006, p. 117) 

··~ 
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2.12.2. Da interven9ao em areas de invasao (onde se localizam bols6es de pobreza) 

Evidente que a96es dessa envergadura, s6 seriam desencadeadas em 

bols6es de pobreza que realmente necessitem da demonstra<(ao de for9a por parte 

do Estado, essas a96es impactantes s6 ocorreriam inicialmente, com urn efetivo 

expressive que corresponderia a area que se pretende ocupar para restabelecer a 

ordem. 

Em Curitiba e Regiao Metropolitana, muitos desses bols6es de pobreza, 

como por exemplo a Vila Zumbi, pela caracterfstica do local e da popula9ao nao 

haveria, atualmente a necessidade de uma ocupa<(ao de uma for9a policial, mas sim 

de uma presen9a maior do Estado atraves da Polfcia Militar, juntamente com 6rgaos 

governamentais ou nao, que realizem a promoQao social. 

Em casos em que houvesse necessidade de interven9ao em bols6es de 

pobreza, evidentemente que a mesma seria temporaria, pois a Polfcia Militar nao 

disp6e de urn efetivo para ficar perpetuamente no local e nem esse e o prop6sito 

dessa Monografia, porem deveria ser deixado claro a popula9ao e a criminalidade 

local que a for9a policial retornaria com toda a for<(a, quando fosse necessaria. 

Para se fazer urn trabalho de promoQao social e revitaliza<(ao de areas 

invadidas, ha que necessariamente fazer urn trabalho previo de inteligencia, 

levantando os possfveis pontos crfticos (pontos de venda de drogas) e quem sao os 

agentes delituosos e seus chefes. 

Num segundo momento, de posse do mandado de busca e apreensao, e 

com provas, realizar as apreens6es, prendendo os delinqOentes, bern como 

apreendendo drogas e os demais produtos do crime, como foi realizado pela 

Secretaria de Seguran9a Publica atraves do CPC (Comando do Policiamento da 

Capital), na Vila Torres. 

Como urn desdobramento para garantir a efetividade da a9ao haveria a 

necessidade da fixa<(ao do policiamento no local, a princfpio com urn grande efetivo, 

que deveria ser reduzido gradualmente, mas sempre com a possibilidade de 

aumenta-lo se necessaria, para se garantir que marginais nao voltem a atuar 

naquele local. Segundo Zaluar et al (2000, p. 67), as metaforas da guerra, criticadas 

ao mesmo tempo que refor9ada nas interpreta96es veiculadas pela mfdia, amea9am 

transformar-se na 16gica da guerra efetivamente seguida no cotidiano dessa 

popula9ao. 
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Numa etapa final dessa primeira fase, construir instalagao ffsica ou 

aproveitar existentes que possam comportar uma unidade destacada da Polfcia 

Militar, onde funcionaria uma base comunitaria, com espago suficiente para que 

sejam implantados programas sociais, coordenados pela Polfcia Militar. 

Por ser essa monografia uma ideia te6rica, com um escopo de criar solugoes 

para problemas de Seguranga Publica relacionadas a bolsoes de pobreza, nao sera 

aqui tratado de aspectos relacionados, a operacionalizagao da ideia, relacionadas a 
localizagao e tamanho de construgao, efetivo e possfveis convenios. 

2.12.3. 0 Controle Estatal dessas Comunidades. 

Um dos grandes problemas geradores de crime no Brasil e em nossa regiao 

e o anonimato. Via de regra o Estado nao tern o controle das populagoes que moram 

em areas de invasao, o que entendemos nao ser uma medida de excegao, pois a 

sociedade chamada de "inclufda" e constantemente fiscalizada pelo fisco, municipal, 

estadual e federal. 

Esse controle seria a princ1p1o voluntario aos que quisessem aderir ao 

cadastramento para os programas de agao social a serem implantados na 

localidade. Eventualmente, os que se negassem ser fiscalizados, desde que 

houvessem fundados motives, atraves de ordem judicial se submeteriam a 
fiscalizagao. 

Nessa situagao os institutes constitucionais, principalmente em se tratando 

do controle de populagoes carentes; do princfpio da legalidade e do respeito aos 

direitos humanos, devem ser preservados, pois um dos aspectos desse emprego de 

policiamento ostensive e justamente a garantia da legalidade, dos direitos humanos 

e a promogao social do ser humano. 

2.12.4. A fixagao da Polfcia Militar em bolsoes de pobreza. 

Como ja foi falado anteriormente, essa Monografia tern um cunho te6rico e 

ideal. Num pafs como o Brasil onde nao se tern recursos sobrando e nem vontade 

polftica para resolver problemas sociais, nao se pretende com esse modesto 

trabalho resolver os problemas de Seguranga da cidade de Curitiba e Regiao 

Metropolitana, mas indicar um caminho possfvel para uma consideravel melhoria na 

qualidade de vida regional, sendo assim, se algumas dessas ideias fossem 
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implementadas, ja seria um grande avanc;o na promoc;ao social daquelas pessoas 

chamadas "exclufdas". 

Portanto nao se tratara aqui da operacionalizac;ao das ideias aqui 

apontadas, pois o custo, dimens6es, fazem parte de uma implementac;ao do assunto 

que se fala neste trabalho. 

Com relac;ao a quantidade de efetivo a ser fixado nos referidos locais, 

tambem faz parte da operacionalizac;ao; trazendo para o mundo real, o idealizado 

em tese nesta Monografia, mas como relac;ao ao efetivo, se tern como referencia o 

efetivo do GPAE, morro do Cavalao, Niter6i, Estado do Rio de Janeiro 

A continuidade e um princfpio da administrac;ao publica que deve ser 

utilizado, principalmente nesse caso, pois pouco resolveria se ocupassemos uma 

area de ocupac;ao irregular e posteriormente ap6s, : pris6es e cadastramento de 

pessoas, abandonassemos novamente a sorte dos marginais. 

Essa unidade da Polfcia Militar, tal como acontece no Morro do Cavalao em 

Niter6i, Rio de Janeiro, tern que necessariamente funcionar como um Centro de 

Atividades e acontecimentos na localidade. Acontecimentos que podem ser 

atividades, esportivas e ludicas, como musica, danc;a, teatro amador e shows, ate 

palestras, que seriam muito importantes nessas localidades, ou ainda cultos 

cat61icos e evangelicos e as atividades de formac;ao profissional. 

0 espac;o para ser implementado esse quartel poderia ser de tal forma que 

contivesse um campo de futebol, com uma pista de atletismo em torno dele e uma 

quadra poliesportiva, aparelhos para treinamento de ginastas, e aparelhos. de 

treinamento ffsico; espac;os para o desenvolvimento de atividades de aprendizado 

de cursos profissionalizantes, com salas de aula, que poderiam tambem ser 

utilizadas para programas de erradicac;ao do analfabetismo, bern como salas para 

atendimento medico ambulatorial, odontol6gico, assistencia social e psicol6gica. 

Essas bases comunitarias poderiam, quando fosse possfvel, ser construfdos 

anexos a colegios estaduais e municipais, dos quais poderiam utilizar estruturas 

esportivas existentes naquelas unidades educacionais, melhorando tambem o 

proprio nfvel de seguranc;a dos estabelecimentos em que houvesse tal possibilidade, 

bern como fazendo com que crianc;as e adolescentes, nos contra turnos escolares, 

mantivessem-se ocupadas com as atividades anteriormente descritas. 
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2.12.5. A Coordenac;ao do Servic;o Social pela Polfcia Militar. 

A func;ao da Polfcia Militar nessa forma de aplicac;ao do efetivo Policial 

Militar, basicamente seria o policiamento comunitario, chegando a ponto de os 

policiais se tornarem conhecidos pelo nome, como ocorre em locais que tern 

policiamentos em areas desse tipo. Tambem seria a garantidora para que 

funcionarios e voluntaries pudessem desenvolver seus trabalhos de forma livre e 

segura, 0 que hoje nao e possfvel. 

Na base comunitaria, se localizaria o comando do efetivo destacado da 

Polfcia Comunitaria local. 0 que se acrescentaria a esse sistema e a 

responsabilidade do comando local, em coordenar o emprego de profissionais e 

voluntaries que atuariam no local; sendo que necessariamente atuariam de forma 

disciplinada de acordo com diretrizes daquele comando, como por exemplo: 

voluntaries que nao cumprissem com o que se comprometeram seriam dispensados, 

organizac;oes nao governamentais teriam necessariamente que corresponder com 

que se prestaram a colaborar, funcionarios publicos que nao atendessem a 
populac;ao de forma digna seriam dispensados. 

0 comando seria, portanto, o grande Diretor desse sistema, cujo trabalho 

principal, alem de fazer a Promoc;ao Humana, conseqOentemente a promoc;ao dos 

Direitos Humanos, seria concorrer com trafico de drogas e outros ilfcitos vantajosos 

financeiramente, evitando a cooptac;ao de crianc;as e adolescentes, atraves de 

incentive a manutenc;ao desses na escola e uma orientac;ao comportamental de 

bons princfpios e orientac;ao religiosa, da mesma forma a ensinar a jovens, offcios 

que o mercado de trabalho pode absorver e as vantagens de serem cidadaos uteis a 
sociedade mesmo que nao possam ganhar muito dinheiro rapidamente, mas 

consolidando sempre no imaginario daquela populac;ao que todos podem chegar 

onde almejam de forma lfcita. 

2.12.6. Como Funcionaria o Centro de Atividades (Base Comunitaria). 

2.12.6.1 0 policiamento e o Centro de Atividades. 

0 Centro de Atividades seria uma referencia para os moradores desse local, 

que pode ser chamado de "Base Comunitaria", onde funcionaria o comando do 

unidade policial destacada, que alem de comandar o policiamento local, que 
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ocorreria atraves do patrulhamento regular da area, tambem teria a missao de 

fomentar de polfticas publicas de ac;oes sociais para promoc;ao humana. 

Como Ja foi falado anteriormente as quest5es de como operacionalizac;ao 

a implementagao das propostas, nao e objeto da presente Monografia, nao se falara 

aqui em quest5es de vigilancia sanitaria, contratac;ao de funcionarios, custos e 

detalhes relacionados a colocac;ao em pratica da proposta. 

2.12.6.2 Na Area da Saude: 

Medicos do Municipio, do Estado, do Governo Federal ou ate mesmo nao 

funcionarios publicos, devidamente designados, preferencialmente entre voluntaries, 

deslocar-se-iam ate essas unidades Policiais Militares, onde fariam o atendimento 

ambulatorial. 

Da mesma forma o servigo odontol6gico atenderia fazendo o atendimento 

ambulatorial e microcirurgias possfveis, preferencialmente entre profissionais que 

estivessem dispostos a colaborar. 

Tambem funcionaria urn servigo de enfermaria, que suportasse ate 

pequenas cirurgias, ou atendimentos, como por exemplo, o engessamento de pes, 

pequenas suturas, retirada de pontos, etc. 

2.12.6.3 Na Area de Atividades Esportivas: 

Essas bases comunitarias deveriam ser dotadas de quadras poliesportivas, 

preferencialmente cobertas, nas quais poderiam ser desenvolvidas nao s6 atividades 

esportivas, como tambem danga, ensaio de musica, teatro amador, cultos 

evangelicos, cat61icos, palestras de orientac;ao a jovens, o que criaria urn local de 

ldentidade a populac;ao. 

Tambem haveria urn campo de futebol, que por ser o esporte de maior 

preferencia no pafs atrairia a juventude, com uma pista de atletismo e torno desse 

campo, onde poderiam ate surgir revelag5es para o esporte nacional. 

A criagao de uma Academia com aparelhos para ginastica olfmpica e 

Academia para musculagao e outras alternativas possfveis, que pudessem melhorar 

a qualidade de vida da populagao. 
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2.12. 6.4 Espago Cultural 

Esse Espago Cultural como ja foi mencionado funcionaria no mesmo espago 

da quadra poliesportiva, com atividades como dangas, principalmente as de gosto 

dos jovens. 

Cultura tambem significa assistir a sess6es de cinema, fazer teatro amador, 

participar de oficinas musicais, que tern resultados espetaculares com jovens 

carentes, bern como a formagao de coral, que cria espfrito de grupo entre os 

participantes. 

Nessas unidades Policiais Militares poderiam ate mesmo ser realizados 

festas, sem cunho lucrative, desde que devidamente controladas e sem exageros 

pelos participantes. 

2.12.6.5. Na Area da Assistencia Social 

Uma equipe de assistentes sociais deveria trabalhar no sentido de dar 

atendimento ao publico assistindo-os e dando encaminhamento as suas 

necessidades como advogados, psicologos, medicos, dentistas, enfim fariam uma 

triagem e ao mesmo tempo, o cadastramento da populagao, sabendo quem sao as 

famflias, quantos filhos tern, se sao atendidos por programas sociais do governo,etc. 

Evidentemente esse trabalho seria complementar ao que deve ser feito, 

quando da retomada do local pelo Estado, atraves da Polfcia Militar e os demais 

orgaos governamentais envolvidos, esse ultimo controle tambem gerenciado pela 

Polfcia Militar. 

Poderia, ainda ser criado urn sistema de alimentagao diaria a essas criangas 

e jovens, garantindo-lhes urn mfnimo de tres refeig6es assim como uniformes e 

calgados para a pratica de atividades esportivas, desde que devidamente 

cadastrados. 

2.12.6.6. Na Area da Educagao Profissional 

Nas salas de aulas a serem instaladas, ministrar-se-iam aulas em 

laboratories de informatica, cursos de mecanica de automovel, eletricistas, 

pedreiros, encanadores, de corte e costura, culinaria, enfim profiss6es que tenham 

absorgao rapida no mercado e que podem, a partir de suas proprias comunidades, 

iniciarem seu proprio negocio gerando renda e com isso construindo riquezas. 
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Salas de aulas que teriam multiplas fun96es, que iriam desde instrU96es a 
tropa ate programas de erradica9ao do analfabetismo. Curses profissionalizantes 

tambem seriam oferecidos aos pais desses jovens e crian9as, publico alvo deste 

trabalho monografico, mas que uma vez beneficiados, poderiam tambem gerar em 

beneffcio a esses jovens e crian9as. 

2.12.6. 7. A Execu9ao das atividades s6cio-educativas 

Da forma como idealizamos tal projeto, a Dire9ao, Coordena9ao e o 

Gerenciamento sera do comando do policiamento local, que tera como 

responsabilidade a Seguran9a Publica da area, cabendo a Polfcia Militar estabelecer 

o policiamento comunitario na area, procurando atraves do patrulhamento interagir 

com a popula9ao, tambem assegurar o funcionamento do projeto, bern como dar 

garantias de seguran9a aos participantes civis do mesmo. 

A execu9ao de atividades de assistencia social, saude, esportivas e 

educacionais, ficarao em princfpio a cargo de 6rgaos dos governos federais, 

estaduais e municipais e complementarmente de organiza96es nao governamentais 

e voluntaries devidamente cadastrados, que nao ficarao subordinados a Polfcia 

Militar, tao-somente trabalharao dentro de diretrizes, que disciplinarao as atividades. 

Como se trata de urn trabalho a ser desenvolvido em favelas, portanto uma 

area de diffcil atua9ao, quer seja na area de Seguran9a Publica, ou nas areas de 

a96es sociais, as pessoas que fossem para o local desenvolver este trabalho, 

deveriam a princfpio ser voluntaries, mesmo entre funcionarios militares, em razao 

de trabalharem com urn publico carente em todos os aspectos, em especial o do 

relacionamento humane. Tal aspecto ficou evidenciado na entrevista concedida pelo 

comandante do GPAE, do morro do Cavalao, Niter6i, Estado do Rio de Janeiro. 

2.12.6.8. Da Urbaniza9a9 da area de bols6es de pobreza. 

Em areas invadidas onde fosse implementado o policiamento com a96es 

sociais, seria necessaria tambem uma reestrutura9ao urbanfstica e de infra

estrutura, pois uma outra forma tambem de resgatar o ser humane da 

marginalidade, em sentido amplo, e criar a ele condi96es para viver em urn ambiente 

sadio, com ruas asfaltadas, agua, esgoto, sem lixo nas ruas, dar condi96es mfnimas 

de uma vida decente. 
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A revitaliza9ao urbana de locais como geralmente sao as favelas, nao s6 

resgata a pessoa da marginalidade social em seu sentido mais amplo, mas cria 

tambem um sentimento de dignidade humana, e de importancia enquanto individuo 

e nao simplesmente, de um cidadao de segunda classe. 

2.12.6.9. Proposta para um Projeto Experimental. 

FIGURA 4 DESTACAMENTO DA POLlCIA MILITAR (PREDIO DE 
PROPRIEDADE DA SANEPAR 

FONTE: Pesquisa do Autor (2008) 

A partir de um contato com o lfder comunitario da Vila Zumbi e do resultado 

das pesquisas feitas no local, acreditamos que aquela localidade, embora ja tenha 

alguma estrutura, poderia receber este projeto como forma experimental, visto que a 

receptividade favoravel do projeto e de quase 1 00°/o dos pesquisados da Vila e ja 

existe um destacamento da Poll cia Militar (foto acima), pertencente a 4 a Cia. do 17° 

BPM dentro da localidade, que precisaria ser adaptado para implementa9ao do 

projeto. 

A Vila Zumbi ja conta com infra-estrutura de agua e esgoto, a rua principal 

asfaltada e as ruas secundarias com cal9amento; tem escola publica de boa 

qualidade segundo os moradores, mas com exce9ao de alguns predios de moradia 

construfdos pelo Governo do Estado, as demais constru96es sao irregulares. 
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FIGURA 5- VISTA PARCIAL DAVILA ZUMBI 

FONTE: Pesquisa do Autor (2008) 

Existem ainda na Vila Zumbi muitos desempregados, traficantes de 

drogas e outros marginais. 86 nesses tres meses e meio, decorridos do ano de 

2008, duas pessoas foram mortas a tiro dentro da Vila, numa populac;ao de 

aproximadamente sete mil pessoas. Embora, segundo o lfder comunitario, a Vila 

tenha melhorado, ainda ha muito a ser feito. 

86 a partir do esforc;o dos governos em todos os nfveis e da solidariedade 

humana para com os mais carentes direcionando-os para o caminho do bern, 

ensinando-os como fazer e nao apenas dando-lhes o pao, sem qualquer 

contraprestac;ao, e que poderemos construir uma sociedade mais justa, onde, a 

partir desse equilfbrio, possamos viver de forma mais segura. 
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3. CONCLUSAO 

3.1 . Desenvolvimento das pesquisas 

A pesquisa monognifica atraves de questionarios, entrevista e revisao 

bibliografica, tentou trazer a discussao 0 intrigante tema que e: 0 que fazer para 

melhorar a Seguran9a Publica no Brasil. 

Durante a realiza9ao das pesquisas, procurou-se buscar subsfdios de coleta 

nos bolsoes de pobreza varias vezes mencionados neste trabalho, em especial na 

Vila Zumbi onde aplicamos o questionario destinado ao publico externo. 

No transcurso das pesquisas e da intera9ao com Policiais Militares, 

moradores de favelas, enfim todos que poderao estar envolvidos num processo de 

policiamento combinado com a96es sociais; observa-se que ha possibilidade de 

mudan9as, pois algo que existe ainda na cultura nacional e espfrito de solidariedade 

que se verifica na voluntariedade de policiais em participarem de urn trabalho dessa 

natureza e na aceitabilidade da ideia com as pessoas com quem tivemos contato. 

3.2. Conclusoes finais 

Ao observar-se outros Estados que fazem programas similares e que 

apresentam resultados positives, como o violento morro do Cavalao em Niter6i no 

Rio de Janeiro, que hoje esta ha mais de tres anos sem tiroteios e policiais sao 

exemplo e referencia para crian9as e jovens daquele local, ou do Morro das Pedras 

em Belo Horizonte ou ainda o Jardim Angela na Regiao Metropolitana de Sao Paulo, 

outrora considerado o Iugar mais violento do mundo, ve-se que solu96es sao 

possfveis e que seus custos sao ate baixos se considerar-se as conseqOencias do 

que podera ser evitado. 

A realidade paranaense e bern melhor que de outros estados brasileiros e se 

considerarmos as regioes, ve-se que a Regiao Metropolitana de Curitiba ainda pode 

ser considerada segura e o Estado ainda tern controle sobre seus administrados. 

Mas precisa-se achar caminhos para prevenir os problemas que deverao 

surgir com crescimento desordenado das cidades, procurando mecanismos de 

controle e de promo9ao humana das pessoas que moram nos bolsoes de miseria, 

que geralmente se aglomeram no entorno das grandes e medias cidades brasileiras. 
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86 assim com essas medidas preventivas, pode-se esperar a possibilidade 

de urn futuro mais seguro, medidas como essa de mudar a visao do policiamento 

direcionando-o aos mais pobres, levando a eles a possibilidade de por meio de 

ac;oes sociais de melhoria da condigao de vida, certamente nao resolverao todos os 

problemas, mas contribuira no tao sonhado estado de paz social que a sociedade 

deseja, o futuro da cidade de Curitiba e Regiao Metropolitana em consequencia do 

proprio futuro da populac;ao local, dependera do que se fizer no presente. 

Constatou tambem o autor, durante o transcurso do trabalho, que embora 

por ser te6rico, nao tratou de custos, que a implementac;ao de soluc;oes podem 

custar pouco, em se falando de ac;ao governamental ou ate ter custo insignificante, 

dependendo da ac;ao que se proponha. 

Dentro da realidade brasileira, as propostas aqui apresentadas, podem ate 

parecer fantasiosas, mas, se pelo algumas das ideias propostas nesta Monografia 

fossem implementadas, como acontecem em projetos que ocorrem em outros 

Estados brasileiros, ja seria urn grande avanc;o na promoc;ao humana daquelas 

pessoas. 

Com este modesto trabalho monografico nao se pretende resolver o 

problema da Seguranc;a Publica, porem agora chegando ao final do mesmo, 

entendemos por cumprido, o proposto que foi encontrar urn caminho para a 

prevenc;ao da cooptac;ao de jovens e crianc;as pela criminalidade. 

Tentou-se apresentar urn caminho, para antecipar-se aos problemas de 

Seguranc;a que existem e surgirao, pois como foi falado anteriormente o que faz a 

diferenga do policiamento tradicional, da Nova Visao de Policiamento Ostensive, e 

que o Estado entrara nas areas pobres da cidade, para se fixar atraves de bases 

comunitarias, trazendo a promoc;ao humana daquelas pessoas, atraves de ac;oes 

sociais. 
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APENDICE - 01 

QUESTIONARIO AO PUBLICO EXTERNO PARA VERIFICAR INTERESSES E 
NECESSIDADES RELACIONADOS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR 
QUARTEL DA POLfCIA MILIT AR 
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QUESTIONARIO AO PUBLICO EXTERNO PARA VERIFICAR INTERESSES E 
NECESSIDADES RELACIONADOS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR 

QUARTEL DA POLfCIA MILITAR 

Assinale Com "X"a alternativa correspondente a sua resposta 

1 . Como sao os servi<;os publicos em seu bairro: 

ServiQO Otimo Born Ruim Nao Existe 
Policiamento 
Rede Agua e Esgoto 
Atendimento Medico 
Atendimento por Dentista 
Atendimento Psicol6gico 
Escola 

2. 0 que o Senhor(a) acha, da cria<;ao de um quartel da Polfcia Militar em seu 
bairro? 

16timo I Born I Ruim I Nao sei 

Justifique se achar ruim 

3. 0 que o Senhor(a) acha se servi<;os, medicos e dentarios fossem criados 
dentro de urn quartel da 'Polfcia Militar em seu bairro? 

16timo I Born I Ruim I Nao sei 

Justifique se achar ruim 

4. 0 que o Senhor(a) acha se servi<;os, como atividades esportivas,dan<;a, 
musica fossem criados dentro de urn quartel em seu bairro? 

16timo I Born I Ruim I Nao sei 

Justifique se achar ruim 
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5. 0 que o Senhor(a) se profissoes, como por exemplo, pedreiro, eletricista, 
informatica, mecanica autom6vel, e outros fossem ensinados dentro de urn quartel 
em seu bairro? 

IOtimo I Born I Ruim I Nao sei 

6. 0 Senhor(a) acha que as atividades acima ajudariam no seu futuro ou de 
sua famflia, afastando principalmente seus filhos de envolvimento com drogas. 

I Sim I Talvez 

7. 0 Senhor(a) se cadastraria ou a sua famflia num programa desse tipo? 

I Nao I Talvez 
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APENDICE - 02 

QUESTIONARIO AO PUBLICO INTERNO PARA VERIFICAR A ACEITABILIDADE 
DE TRABALHO COM FAVELADOS 
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QUESTIONARIO AO PUBLICO INTERNO PARA VERIFICAR A ACEITABILIDADE 
DE TRABALHO COM FAVELADOS 

RESPONDA ASSINALANDO COM UM "X" 

1.Quantos anos voce tern de servigo na Pollcia Militar? 

( ) - de 10 ( ) 11 a 20 ( ) 21 a 30 ( ) + de 30 

2. Voce trabalha no Projeto POVO? 

( ) sim ( ) nao ( )Ja trabalhei? 

3.Qual sua opiniao sobre a atividade da Policia comunitaria 

( ) 6tima ( ) Boa ( )Ruim ( ) Nao trabalhei 

Justifique sua resposta 

4.Voce acha que A Pollcia Militar coordenando e apoiando servigos sociais nas 
favelas ajudaria a diminuir o surgimento de novos marginais? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

5. Se houvesse voluntariado voce se candidataria para trabalhar num quartel dentro 
de uma favela? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

6.Voce acha que Jovens Marginais tern recuperagao? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

?.Voce se acha preparado para trabalhar com pessoas faveladas? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 
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APENDICE - 03 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FELIPE GONCALVES ROMEO, COMANDANTE 
DO GPAE DO MORRO DO CAVALAO- NITEROI, RIO DE JANEIRO. 



ENTREVISTA COM FELIPE GONCALVES ROMEO, COMANDANTE DO GPAE 
DO MORRO DO CAVALAO- NITEROI, RIO DE JANEIRO. 
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Entrevistador: Capitao Romeu, ha quantos anos o Senhor trabalha na Poll cia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro? 

Resposta: 10 anos de Policia Militar. 

Entrevistador: Capitao Romeu, ha quantos anos o Senhor esta envolvido no projeto 

do GPAE? 

Resposta: 5 anos de GPAE, desde a inauguragao, em 23-12-2002. 

Entrevistador: Capitao Romeu quantos anos o projeto esta funcionando no Morro 

do Cavalao? 

Resposta: 0 projeto funciona ha 5 anos. 

Entrevistador: 0 Senhor poderia confirmar se e verdade que moradores conhecem 

os policiais militares que servem no GPAE do morro do Cavalao pelo nome, sendo a 

recfproca verdadeira por parte dos policiais? 

Resposta: A filosofia do GPAE e do policiamento comunitario, que busca a 

interagao polfcia-comunidade, logo no GPAE evita-se a troca constante de policiais; 

que sao voluntaries, com isso passam a ser conhecidos pelos moradores e vice e 

versa, diferente de incursoes de rotina de outros batalhoes em favelas em que os 

policiais incursionam, ficam urn tempo e vao embora, nao dando tempo para 0 

morador interagir. 

Entrevistador: No Estado do Rio de Janeiro ha outras unidades do GPAE em areas 

de favela? 

Resposta: Sim, sao eles:GPAE/2°8PM - Morro do Cantagalo,Pavao e 

Pavaozinho(Copacabana), GPAE/5° BPM- Morro da Providencia(centro do Rio), 

GPAE/6° BPM - Morros da Formiga,Casa branca e Chacara do Ceu (Tijuca), 

GPAE/12°8PM - Morros do Cavalao e Estado(Municfpio de Niter6i), GPAE/16°8PM 

- Vila Cruzeiro (Penha), GPAE/18°8PM - Favela de Rio das Pedras e bairro 

Gardenia Azui(Jacarepagua). 

Entrevistador: 0 GPAE equivale, militarmente falando, a uma companhia, e uma 

companhia independente, ou pertence ao 12° BPM (Batalhao de area de Niter6i) da 

PMRJ? 

Resposta: 0 GPAE e urn grupamento que s6 depende do 12°BPM 

administrativamente (tesouraria, P1, P2, P4 e publicagoes em boletim), P3 
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opera~toes e as demais sao com o GPAE, ou seja, grande parte do seu efetivo fica 

destinado somente para a atividade fim. 

Entrevistador: Dentro do quartel do GPAE existe servigo de assistencia medico

odonto16gica. Se nao existe, o senhor acha viavel e ha pretensao de disponibilizar 

tais servi~tos a popula~tao carente? 

Resposta: Dentro do GPAE existe urn gabinete odontol6gico, que era urn desejo da 

comunidade, ja que na comunidade ja existe urn Posto Medico. 

Entrevistador:Dentro do quartel do GPAE existe servi~to de assistencia social ou 

psicol6gica? Se nao existe o senhor acha viavel e ha pretensao de disponibilizar tais 

servi~tos a popula~tao carente? 

Resposta: 0 GPAE trabalha em parceria com uma ONG que tern o servi~to de 

assistencia social e psicologia, e a Prefeitura de Niter6i tern o projeto Balcao de 

Direitos o qual disponibiliza o servigo de advogado e assistencia social. 

Entrevistador:Dentro do quartel do GPAE existem atividades culturais, como danga, 

oficina de musica, teatro amador? Se nao existe, o senhor acha viavel e ha 

pretensao de disponibilizar tais servigos a populagao carente? 

Resposta: A ONG que trabalha junto com o GPAE oferece a comunidade aulas de 

danga, coral e ginastica. 

Entrevistador: dentro do quartel do GPAE, se houver espago ffsico, existem 

atividades esportivas, como atletismo, futebol e outros? Se nao existe, o senhor 

acha viavel e ha pretensao de disponibilizar tais servigos a populagao carente? 

Resposta: Dentro da base existe urn espago onde ha aulas de jiujitsu, ministradas 

por urn sargento do GPAE. 

Entrevistador: Qual o nfvel medio de renda dos moradores do Morro do Cavalao? 

Resposta: Nfvel de urn salario mfnimo. 

Entrevistador:O Senhor confirma a informagao de que nao ha troca de tiros ha mais 

de tres anos no Morro do Cavalao? 

Resposta: 0 penultimo confronto armado foi em agosto de 2003, recentemente, em 

fevereiro de 2008 houve urn confronto armado e urn marginal morreu, contudo a 

comunidade voltou ao normal. 

Entrevistador: Ainda existe o trafico ou traficantes no Morro do Cavalao? 

Resposta: 0 Morro do Cavalao localiza-se na zona sui de Niter6i onde moram 

pessoas de classe media alta e ha urn grande numero de viciados; no Cavalao 
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residem bastante desempregados, logo, sempre vai existir alguem no morro 

arrumando uma forma de traficar entorpecentes, pais existe o consumidor. 

Entrevistador: E possfvel afirmar que a presenc;a do quartel da Polfcia Militar dentro 

do morro afastou os traficantes e diminui a violencia? 

Resposta: Nao e uma "receita de bolo", porem a partir do momenta em que a 

comunidade passou a confiar na polfcia, passou a denunciar os marginais, alguns 

foram presos, outros morreram e outros acabaram mudando de enderec;o. 

Entrevistador: Pode-se afirmar que com o afastamento dos traficantes alem de 

melhorar a Seguranc;a Publica houve um afastamento do convfvio de traficantes com 

jovens e crianc;as do morro e tal medida previne o surgimento de novas traficantes 

ou outros tipos de marginais? 

Resposta: Com as ocorrencias policiais e projetos para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores, os policiais passaram a ser exemplos positives para as 

crianc;as, o que antes eram os traficantes de drogas, e o trabalho de antecipac;ao 

aos problemas, hoje essas crianc;as com 6, 7 anos de idade formarao suas 

personalidades com uma visao diferente da polfcia e quando elas tiverem 16,17 

anos, dificilmente estarao no trafico. E um trabalho que demora, porem os resultados 

sao positives, fato ja observado aqui no Cavalao, pais quando aqui chegamos ha 

cinco anos atras, crianc;as com 1 0 anos e que hoje estao com 15 anos de idade 

nunca se envolveram com nenhum tipo de delito, o que nao e regra, pais ja houve 

alguns casos(minoria). 

Entrevistador: Qual e a populac;ao do morro do Cavalao? 

Resposta: Aproximadamente 7.000 moradores. 

Entrevistador: Atualmente, com base na populac;ao de crianc;as e adolescentes e 

possfvel, num calculo probabilfstico imaginar-se quantos jovens e crianc;as deixaram 

de se tornar traficantes em razao da presenc;a da Polfcia Militar? 

Resposta: Nao com numeros, mas ocorrencias com menores sao pouco registradas 

e as que existem acontecem sempre com os mesmos. 

Entrevistador: 0 senhor acha que um projeto semelhante ao GPAE seria viavel 

para ser implantado em uma favela da cidade de Curitiba ou Regiao Metropolitana. 

Resposta: Sim , s6 que o GPAE, nao e nenhuma formula, a aplicac;ao do 

policiamento comunitario deve se adequar as caracterfsticas de cada local a ser 

implantado, e a escolha dos policiais deve ser voluntaria. 
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Entrevistador: 0 Senhor poderia dizer como foi o infcio da implantac;ao do GPAE, 

no morro do Cavalao, por exemplo se houve inicialmente ocupagao pela Polfcia 

Militar ou se a guarnic;ao se instalou normalmente, sem maiores conflitos. 

Enfim,como se materializou a possibilidade de haver urn quartel da Polfcia Militar 

dentro de urn Favela. 

Resposta: 0 primeiro ano foi urn ano de confrontos, ap6s este, a comunidade 

passou a confiar na polfcia, as parcerias foram feitas e a comunidade viu que nao 

seria urn a ocupagao temporaria ( o que normalmente ocorre em urn a favela que tern 

problemas de seguranga) mas sim uma ocupagao permanente, pois nas ocupagoes 

temporarias os moradores que conversavam com policiais durante a ocupagao, 

depois desta,ou seja, quando a polfcia deixava a comunidade e o trafico voltava a 

mandar na favela, aquele morador que conversava com a polfcia ou era surrado, 

expulso da favela ou morto. 

Entrevistador: Quais sao as organizagoes nao-governamentais, setores do governo 

federal, municipal, estadual ou setores da sociedade civil, que colaboram no 

desenvolvimento de agoes sociais? 

Resposta: No Cavalao existe a ONG Gente Brasil (esportes, psicologia) ONG Viva 

Rio (2° grau, projeto para jovens envolvidos com drogas, projeto para adolescentes 

que sao maes e projeto cultural), Prefeitura de Niter6i (telecentro, posto medico, 

advogado e assistencia social), Associac;ao de Moradores do Jardim lmbui (curso de 

informatica), PMERJ (dentista, jiujitsu , passeios com as criangas no zool6gico,circo 

e Maracana, realizagao de eventos festivos na pascoa, dia das maes, festa junina, 

dia dos pais, dia das crianc;as e Natal). 

Entrevistador: 0 Senhor gostaria de fazer algum comentario ou observagao? 

Resposta: Sem comentarios, as perguntas foram bern completas. 




