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RESUMO 

Este trabalho desenvolve uma analise do Projeto POVO nas Unidades Operacionais 

do Comando do Policiamento da Capital. Parte-se de urn conjunto de informag6es e 

conceitos sobre seguranga publica, ordem publica e participagao da comunidade na 

sua gestao. A partir destes pressupostos estabelecem-se as diferengas basicas 

entre polfcia tradicional e polfcia comunitaria, buscando atraves de pesquisa 

bibliografica apresentar detalhes, conceitos, prindpios e caracterfsticas 

fundamentais do policiamento comunitario. Atraves de pesquisa de campo procurou 

conhecer o que pensa os policiais-militares do Comando do Policiamento da Capital 

sabre a polfcia comunitaria e o Projeto POVO. 

Palavras-chave: Seguranga publica. PoHcia Militar do Parana. Polfcia comunitaria. 

Policiamento·.comunitario. Projeto POVO. 
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CAPiTULO I 

1 INTRODUCAO 

A Polfcia Militar do Parana (PMPR), instituigao sesquicentenaria, por ser uma 

instituigao militar, fechada pela sua propria natureza, normalmente apresenta muita 

resistencia a mudanga e em conseqOencia as praticas de gestao de pessoas, de 

processos e de policiamento demoram muito para acontecer. Em fun<;ao dessa 

caracterfstica sera realizado o presente estudo, com a finalidade de discutir as 

estrategias de policiamento, com enfoque na prevengao do crime e aumento da 

seguranga comunitaria com base nas agoes e projetos de polfcia comunitaria que 

estao em execugao. A partir da edigao do I PNDH - Plano Nacional de Direitos 

Humanos, em 1994, a tematica seguranga comunitaria ganhou espago no cenario 

nacional e especialmente na Poll cia Militar do Parana. Entender essa tematica, · o 

que ela significa e como e desenvolvida, de modo pratico, bern como suas 

dificuldades e fundamental para se entender 0 que e polfcia comunitaria, como sera 

demonstrado neste trabalho. 

A sociedade cada vez mais desperta interesse pelas atividades policiais e 

clama incessantemente pela melhoria das agoes voltadas a Seguranga Publica. Com 

0 publico interno nao e diferente, pois 0 profissional de seguranga publica possui 

expectativas no tocante nao somente a estabilidade na fungao, mas no crescimento 

profissional e ascensao na carreira, atraves das promogoes, as quais representam 

inquestionavelmente melhores condig6es financeiras e entre outros aspectos 

motivagao e satisfagao humana. Ao lado dessas premissas tambem busca 

aprimoramento profissional e para que possa realizar urn servigo de qualidade e com 
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efetividade e precise que saiba se posicionar em relagao ao que esta sendo 

desenvolvido em termos de polfcia comunitaria. 

Desta forma, a presente pesquisa procurara saber se a instituigao devera 

priorizar as ag6es de policiamento comunitario implantado com base no modelo atual 

de funcionamento do Projeto POVO. Sen do assim, a tematica central sera 

desenvolvida com a orientagao para os seguintes questionamentos: As agoes da 

policia comunitaria, implantadas atraves do Projeto POVO, sao capazes de 

prevenir o crime e aumentar a sensagao de segurant;a da comunidade? Que 

policiamento e mais eficaz, o tradiciona/ ou o comunitario? Qual o nivel de 

aceitat;ao do Projeto POVO pe/a sociedade e pela Corporat;ao? 

1 .1 Objetivo geral 

Avaliar as ag6es de polfcia comunitaria implantadas atraves do Projeto POVO. 

1 .1 .1 Objetivos espedficos 

- Comparar a agao da polfcia tradicional com a comunitaria; 

- Verificar a estrategia da polfcia comunitaria na prevengao do crime; 

- ldentificar as vantagens e desvantagens da poHcia comunitaria; 

- ldentificar as dificuldades de implantagao do Projeto POVO; 

- Elaborar diagn6stico atualizado do Projeto POVO; e 

- Recomendar estrategias para a polfcia comunitaria na PMPR. 
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CAPITULO II 

2 SEGURANCA PUBLICA 

2.1 A Polfcia Militar no contexto da seguranc;a publica 

Buarque (1998, p. 9), ao fazer analise sabre vis6es de Isaac Asimov, contidas 

no livro E/ futuro e de Edward Bellamy, no.livro Daqui a cern anos - revendo o futuro, 

aponta que grac;as aos erros de avaliac;ao do futuro cometidos por esses autores, 

qualquer homem do infcio do seculo que yisse a realidade atual ficaria perplexo. Nao 

e por menos, pais ha urn seculo, como se pode facilmente perceber na visao dos 

autores citados, todos imaginavam urn mundo futuro cheio de soluc;6es, inovac;6es e 

livre das desigualdades sociais. Ninguem poderia imaginar que seria exatamente o 

contrario e que tanta gente iria sofrer e ate morrer de tome. 

0 seculo XX foi decisivo para o avanc;o tecnol6gico da humanidade. Muitos 

inventos que facilitam a vida moderna foram colocados a disposic;ao da maioria da 

populac;ao. Se por urn lado eles facilitaram a vida no cotidiano, por outro, apesar da 

evoluc;ao representada em termos de qualidade de vida para alguns, o homem ainda 

nao inventou nada capaz de reduzir as desigualdades sociais e economicas. 

Enquanto os habitantes do mundo rico morrem de obesidade, por ingestao de 

excesso de alimentos, nos pafses pobres as pessoas estao morrendo de tome. Por 

mais paradoxa! e contradit6rio que possa ser, essa e a realidade e desafio para os 

pr6ximos anos. 

Grac;as ao poder da ciencia, da tecnica e da economia, o homem fez a 

industrializac;ao, o desenvolvimento economico, mas nao realizou a transformac;ao 

social. Hoje a tecnologia da informac;ao, atraves das grandes redes mundiais de 
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comunicagao, Internet, sistemas de transmissao de dados e de imagens via satelite, 
. 

integrados a televisao, principal aparelho deste processo, esta presente em todos OS 

atos da vida moderna e em todos os lares do mundo. Hoje se toma conhecimento 

das mudangas e transformagoes sociais em tempo real. 

Por um outre lado, surgiu como consequencia o mundo globalizado, que 

rompeu fronteiras e estabeleceu novos conceitos de integragao economica. Esse 

processo fez crescer ainda mais a diferenga entre rices e pobres. 

A ideia de globaliza<;ao esta em muitos lugares. Aparece nos acontecimentos e 

interpreta<;6es relativos a tudo o que e internacional, multinacional, transnacional, 

mundial e planetaria. Esta presente na ·vida social assim como nas produgoes 

intelectuais. Ressoa em toda a reflexao sabre capitalismo, socialismo, ocidente, 

oriente, islamismo, cristianismo, modernidade e p6s-modernidade. Em escala 

crescente, as ciencias sociais estao sendo desafiadas por essa problematica. 

(IANNI, 1995, p. 9). 

Segundo pesquisadores, a globalizagao tem sido vista de maneira 

simplificada, como mera abertura de fronteiras e geragao de espago mundial 

comum. As dist€mcias deixaram de existir e o planeta parece ter diminufdo. 

Conforme Lib6rio (1998, p. 3) tudo que acontece no. mundo e rapidamente 

divulgado. No final do seculo XIX, uma oscilagao de bolsa de valores chegava a ser 

divulgada em semanas. Em 1929 a notfcia de quebra da Bolsa de Nova torque foi 

divulgada em uma semana. Nos dias de hoje, a oscilagao das bolsas mundiais 

causam problemas instantaneos em diversos palses, pois tudo esta on-line. 0 

exemplo mais recente e latente disso foi a divulgagao, ao vivo, do maier atentado 

terrorista da hist6ria da humanidade, praticado contra os EUA no dia 11 de setembro 

de 2001, ou mais recentemente o caso Isabella em Sao Paulo. 0 mundo inteiro 

tomou conhecimento de todos os fates em tempo real. 

Ao lado deste fator surge o fenomeno da pobreza e agora o da alta dos 

alimentos, provocados por especulagoes financeiras e polftica em torno dos 

chamados bio-combustfveis. Mas esse problema ja velho, como ja afirmava Ladislau 

Dowbor: 

Nenhuma pessoa em sa consciencia tala de "bolsoes de pobreza" quando os 

bols6es se referem a cerca de 3,2 bilh6es de pessoas (60% da humanidade), que 

sobrevivem com uma media de 350 d61ares/ano (menos da metade do triste 

salario brasileiro). lsto quando o mundo produz 4.200 d61ares por pessoa/ano. 
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Portanto, amplan:iente o suficiente para todos viverem com conferta e dignidade, 

caso houvesse uin minima de 16gica redistributiva. (DOWBOR, 1998, p. 11 ). 

Esse problema afeta, particularmente, as rela<;6es sociais. E importante para 

anaJise dos 6rgaos de seguran<;a publica, pois, "somos o pals que tern hoje a 

distribui<;ao de renda mais absurda do mundo: 1% das famllias mais ricas do Brasil 

aufere 17% da renda total do pals, enquanto 50% mais pobres (cerca de 80 milh6es 

de pessoas) auferem cerca de 12% do total". (DOWBOR, 1998, p. 11). 

T odo este cenario e modelo de desenvolvimento imposto pelos do nos do 

capital, ja que este nao reconhece fronteiras, em palses pobres ou em 

"desenvolvimento" como o Brasil, no campo da seguran<;a publica, devido a rna 

distribui<;ao de rendas, tern urn reflexo terrlvel: agravamento das crises sociais 

atraves do aumento da violencia urbana e rural. 0 pior e que os menos favorecidos 

sao os mais afetados por esse processo. Atualmente, o Brasil apresenta Indices de 

vioiE§ncia somente superados por palses como a Colombia e Africa do Sui, excluldos 

naturalmente os palses em guerra. 

Segundo analises feitas por Silva (2000, p. 3-4) e Khan (1998, p. 3), no Brasil 

ocorrem cerca de vinte e cinco homicldios por grupo de cern mil habitantes, 

considerando-se os dados de forma global. Ja como aponta Valla (1999, p. 77), em 

1999, a cidade do Rio de Janeiro apresentava setenta e nove homicldios por grupo 

de cern mil habitantes, Sao Paulo cinquenta e nove e Curitiba cinquenta e quatro. Os 

numeros, sem duvidas sao muitos altos e chegam a assustar. Nos dados apontados 

por Valla, estao inseridos todos os tipos de homicldios: culposos e dolosos -

ocorridos no transito ou nao. Enfatiza que, quando os numeros nao levam em conta 

os homicldios ocorridos no transito, a realidade brasileira parece ser outra, 

acontecendo urn mascaramento proposital. 

Com rela<;ao a real ida de atual do Parana, segundo dados de 2007, 

divulgados pela Secretaria Estadual de Seguran9a Publica, que levam em 

considera<;ao apenas os numeros de mortes que caracterizam tipicamente urn 

homicldio doloso, exclufdas as demais mortes culposas, como a do transito, Foz do 

lgua<;u e a cidade paranaense que tern 0 maior lndice de homicldios por habitante, 

com 75 assassinatos por 1 00 mil habitantes. 0 numero e rna is que o dobro da media 

nacional, que e de 31 homicldios por 100 mil. No Parana, sao 20 homicldios por 100 

mil. lsso demonstra que a violencia no Estado e muito grande. 
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Embora nao seja o foco principal da pesquisa falar sobre fatores sociais e a . 
criminalidade, e importante que alguns deles sejam destacados, em face de 

necessidade de se ter o entendimento do que esta gerando a sfndrome da violencia 

na socieda.de brasileira. Os conhecimentos apurados desses fatores sao 

extremamente importantes para os profissionais da area de seguran<;a publica, em 

virtude de que eles influenciam diretamente o planejamento de toda a a<;ao policial. 

De acordo com pesquisa elaborada por Lazzarini em 1995, citado por Valla (1999, p. 

69), ao estudar varios trabalhos e autores, chegou-se a conclusao que os fatores e 

origem da criminalidade que interferem diretamente no campo da seguran<;a publica 

sao OS seguintes: 

0 crescimento populacional acelerado; 

A rna distribui<;ao demogratica; 

A distribui<;ao inadequada de renda; 

A falta de planejamento familiar; 

As favelas e conglomerados; 

A natalidade irresponsavel; 

A falta efetiva de polfticas publicas, que priorize investimentos na area 

sanitaria e educacional; e 

0 problema do menor. 

Como se nao bastassem esses fatores, some-se a eles, ainda: a impunidade, 

o deserriprego, a carencia do sistema educacional, a facilidade em se adquirir 

armas, a explora<;ao polftica da miseria, entre tantos outros que poderiam ser 

enfatizados, que afetam diretamente as atividades da Corpora<;ao, em fun<;ao de sua 

missao e responsabilidade. 

Mesmo diante deste quadro e importante destacar as conclus6es apontadas 

por Wilson Odirley Valla, que enfatiza: 

E fundamental · compreender que, afora esta visao linear acerca dos fatores 

contributivos da criminalidade, alias, e que sao muitos, nao se pode deixar de lado 

outros talvez mais importantes que estes: o desrespeito pela lei e pela autoridade. 

Em Nova torque a criminalidade despencou, muito embora tenha aumentado a 

pobreza. A principal explicac;ao e o aumento do policiamento preventive naquela 

cidade, particularmente o combate as infrac;oes de menor poder ofensivo, como as 

contravenc;oes no caso brasileiro. 
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Entendo que vincular a ideia de que a miseria produza inexoravelmente a 

violencia, seja apenas urn preconceito contra a pessoa pobre. Se assim fosse, 

grande parte dos brasileiros estaria ha muito tempo no· seio da criminalidade ou no 

mfnimo, orbitando em torno dela. 

Na realidade, a vidlencia cresce quando as comunidades se degradam- nao tanto 

pela desigualdade e que nao justifica o nfvel de violencia atual - mas a familia 

deixa de ser o centro de referencia, a impunidade vira regra e, entao, a pobreza e 

a marginalidade empurram o jovem para a delinqOencia. 0 toque final do quadro 

catastr6fico e a polfcia sumir das ruas ou, pior, virar parte ativa da bandidagem. 

Brantton, ex-chefe da polfcia nova-iorquina diz que a polfcia, para ser eficiente, 

deve ser respeitada pelo cidadao honesto e temida pelos delinquentes, o que 

infelizmente, nao e o nosso caso. 

Sfndrome da Violencia Urbana: Ainda dentro do esfon;o em conhecer, a fundo, os 

fatores que, modernamente, influenciam na seguranga publica entende-se que ha 

uma "Sfndrome da Violencia Urbana", gerada pela divulgagao maciga de crimes 

ocorridos nas grandes cidades e, por vezes, em cidades de porte medic, e que e 

transportada indistintamente para os pontes mais distantes do territ6rio nacional, 

os quais passam a viver, solidariamente, o mesmo clima de inseguranga vivido 

pelos grandes centres. 

0 enfoque da opiniao publica nao e a 16gica dos fates (ou seja, a constatagao 

estatfstica no tempo), uma 16gica da sfndrome (isto e, tratamento emocional do 

montante dos fates), resultando daf urn medo excessive de efeitos danosos e 

preocupantes. 

Urn estupro comunicado pelos meios de comunicagao, de alguma forma se 

estende as quantas das pessoas sao informadas [sic], por isso as repercuss6es 

sao inavaliaveis, mas os resultados na opiniao publica sao cada vez mais visfveis -

a histeria da inseguranga e do medo. Sem duvida, a violencia urbana e a maier 

responsavel pelo ·grande debate nacional sobre a criminalidade. E por causa dela 

que a opiniao publica se mobiliza e pressiona o governo em todos os nfveis. E ela 

a principal causa da slndrome da inseguranga e do medo, enfim, da violencia 

urbana. 

E importante esclarecer, em razao da abordagem que, o verdadeiro ambiente de 

seguranga e obtido pela combinagao do aspecto objetivo, que e a ausencia real de 

riscos, objetivo dos 6rgaos de defesa publica e de defesa social, e pelo aspecto 

subjetivo, definido como a crenga nessa ausencia real de riscos, a ser reforgada 

pelo governo junto a opiniao publica. (VALLA, 1999, p. 73). 

Todo esse cenario de viol€mcia deixa a populagao em pfmico, com medo da 

viol€mcia e totalmente insegura. A violencia instalada no Brasil tern urn prego muito 
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alto, que acaba sendo pago por toda a populagao. Comparativamente co·m os 
. 

demais pafses, a nossa situagao e pessima. Esse quadro precisa ser revertido, 

porque segundo dados apresentados por Khan (1998, p. 5), s6 no Estado de Sao 

Paulo, esse custo representa cerca de nove bilh,oes de reais ao ano, ou seja, 3% do 

PIB estadual. E uma conta muito alta. 

Diante do quadro ca6tico que af esta, verifica-se que a violencia nacional 

custa muito caro. Em Estados como o Parana, os numeros relativos aos custos 

tambem sao bern elevados. A violencia afeta tanto a economia do pals como a 

individual, porque seguranga e realmente muita cara, cada vez mais solicitada e 

perseguida por todos. Para adquirir esse bern, que estacada vez mais escasso, as 

pessoas fazem de tudo. No mercado privado, adquire-se seguro de todas as 

especies e para todas as finalidades; caes de guarda, cercas eletronicas, objetos 

pontiagudos e cortantes, grades de ferro, travas de todas as especies, sistemas 

sofisticados de alarmes, entre tantos outros, estao presentes em quase todas as 

residencias das grandes cidades. Ao lado do custo que representa para o Estado, 

tambem nao se pode deixar de enfatizar que a violencia esta gerando "rendas", 

fazendo a economia movimentar nos setores de prestagao de servigos de protegao 

privada, em face da ineficacia das ag6es de governo. 

A preocupagao com a seguranga afeta nossas decis6es de uma maneira que ja e 

quase imperceptive! e automata para os moradores dos grandes centros urbanos: 

sem que ·a percebamos, deixamos de viajar para determinadas cidades, de morar 

em certas vizinhangas, de estacionar o carro nesta ou naquela rua, de comprar 

carros conversfveis ou morar em casas. Em tun9ao da viol~mcia reordenamos 

parte de nossa vida e de nossos neg6cios. 

Para o poder publico, seguranga converteu-se tambem num dos maiores itens 

orgamentarios e em objeto de preocupagao prioritaria. Cada ano a populagao 

exige mais policiais, mais viaturas e armas, novas presidios, juizes, promotores, 

radios comunicadores, computadores. (KHAN, 1998, p. 5). 

Diante desta realidade, as PM precisam adotar todas as medidas que 

estiverem ao seu alcance, de acordo com o seu nfvel de responsabilidade para 

minimizar os efeitos do crime sobre a populagao. Buscar alternativas reais e 

exequfveis e o mfnimo que se pode esperar das instituig6es responsaveis pela 

seguranga publica, porque ha muito tempo as aspirag6es dos brasileiros residiam no 

atendimento de suas necessidades de saude, educagao, moradia, alimentagao, 
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entre outras menos importantes e hoje o tema "seguranga", de modo geral, passou a 

ganhar destaque especial. 

Segundo Sa Ribas (1993, p. 66), dentro do atual cenario socioecon6mico e 

polftico, pelo qual o mundo atravessa, o tema seguranga publica ganhou espago e 

notoriedade, chegando, conforme amplamente divulgado por todos os 6rgaos de 

imprensa, a ser considerado uma das tres maiores preocupag6es. lsso representa 

que, sob o ponto de vista popular, a situagao e extremamente grave, exigindo 

posturas avangadas de todos os 6rgaos que comp6em o Sistema lnstitucional de 

Seguranga Publica. Apesar das inferencias terem sido apontadas pelo autor citado 

em 1993, na atualidade, mais do que nunca se observa a presenga constants do 

tema seguranga em todas as propostas de governos e dos pre-candidatos a 
presidencia da republica nas pr6ximas eleig6es. 0 atual governo, alem de estar 

realizando varios e pesados investimentos no setor, em fungao do clamor publico, 

que cada vez quer mais seguranga, ja criou em nlvel federal a Secretaria Nacional 

de Seguranga Publica e o Fundo Nacional de Seguranga Publica, face a notoriedade 

que o assunto ganhou. Definitivamente, seguranga ja e uma das necessidades mais 

importantes de toda a populagao. 

De acordo com o que disp6e a atual Constituigao Federal, a Seguranga 

Publica e organizada em forma de sistema, com responsabilidades e atribuig6es 

distribufdas em varios 6rgaos. Veja o que diz o Art. 144, caput e seus incisos, da 

C.F./1988: 

Art. 144. C.F./1988 - Seguran<;a publica dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preserva<;ao 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- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 

- Polfcia Federal - instituigao responsavel pela apuragao de infrag6es penais 

contra a ordem polftica e social; apurar infrag6es de ambito nacional e/ou 

internacional; prevenir e reprimir o trafico de drogas, o contrabando eo descaminho. 
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- Polfcia Rodoviaria Federal - instituigao responsavel pelo patrulhamento 

ostensivo e policiamento de transito nas rodovias federais. 

- Polfcia Ferroviaria Federal - instituigao responsavel pelo patrulhamento 

ostensivo das ferrovias federais. 

- Polfcias Civis - instituigoes estaduais responsaveis pelas fungoes de polfcia 

judiciaria e apuragao de infragoes penais - exceto as militares. 

- Polfcias Militares - instituigoes estaduais responsaveis pelo exercfcio da 

polfcia ostensiva e preservagao da ordem publica - agoes preventivas e repressivas. 

- Corpos de Bombeiros Militares - instituigoes estaduais encarregadas da 

prevengao e combate a incendios, busca e salvamentos- e defesa civil. 

Ao lado das instituigoes mencionadas, a atual Constituigao Federal tambem 

inseriu no contexto do sistema de seguranga publica as Guardas Municipais, que 

sao instituigoes, como 0 nome diz, de ambito municipal, destinadas a protegao de 

bens, servigos e instalagoes municipais. Em bora elas ten ham sido · inseridas no bojo 

do sistema de seguranga publica, mesmo assim nao sao instituigoes ou 6rgaos de 

natureza policial, sendo-lhes vedada a execugao de atividades tfpicas de polfcia. 

De uma maneira geral, verifica-se que, pelo conceito legal, seguranga publica 

e uma responsabilidade fundamental atribufda ao Estado. Apesar de ser urn direito 

fundamental do cidadao, nao deixa de lado a responsabilidade popular. A 

comunidade tambem tern a sua parcela de responsabilidade e ate mesmo de 

atribuigoes. Tambem nos da a ideia de conjunto, de agoes integradas, que sao 

realizadas por instituigoes policiais, com a finalidade de preservar a ordem publica, 

garantir a incolumidade ffsica das pessoas e do patrimonio. A ordem publica, nesse 

contexto significa a fruigao racional dos direitos e garantias individuais, o regular 

funcionamento das instituigoes, a convivencia harmoniosa e pacifica em sociedade. 

Sobre o nucleo central do conceito constitucional de seguranga publica a 

ordem publica, para SAL VAT "trata-se de urn con junto de princfpios de ordem 

superior, politicos, economicos, morais e algumas vezes religiosos, aos quais uma 

sociedade considera estreitamente vinculada a existencia e conservagao da 

organizagao social estabelecida". (apudLAZZARINI, 1998, p. 9). 
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Para Moreira Neto (1998, p. 79) ordem publica e a disposi9ao pacifica e 

harmoniosa da conviv€mcia publica, conforme os princfpios eticos vigentes na 

sociedade. Segundo Lazzarini (1998, p. 1 0} ordem publica, objeto da seguran9a 

publica, e a situa9ao de conviv€mcia pacifica e harmoniosa da popula9ao, fundada 

em princlpios de natureza etica dotados de eficacia. 

Para a doutrina PM, ordem publica e: 

Ordem publica e um conjunto de regras formais, coativas, que emanam do 

ordenamento juridico da nagao, tendo por escopo regular as relag6es sociais em 

todos os nfveis e estabelecer urn clirna de convivencia harrnoniosa e pacifica. 

Constitui, assirn, urna situagao ou condigao que conduz ao bern cornurn. 

(MANUAL BASICO DE POLICIAMENTO, 1988, p. 1) 

A preserva9ao da ordem publica, responsabilidade nuclear dos 6rgaos 

policiais, consubstancia-se na ado9ao de todas as medidas possfveis para evitar 

qualquer viola9ao da ordem publica, que em sfntese funda-se nos princlpios legais, 

com a finalidade de tornar a conviv€mcia em sociedade possfvel, dentro das regras 

da harmonia e da paz. 

Mas o que vema ser seguran9a publica? Para a doutrina dominante, segundo 

define, "seguran9a publica e 0 conjunto de processos politicos e jurfdicos destinados 

a garantir a ordem publica na conviv€mcia de homens em sociedade". (MOREIRA 

NETO, 1998, p. 74). Ja na concep9ao de Mario Pessoa "seguran9a publica e o 

estado antidelitual que resulta da observancia dos preceitos tutelados pelo C6digo 

Penal e pela lei de contraven96es". (apud SA RIBAS, 1993, p. 67}. Destas duas 

posi96es, conclui-se que seguran9a publica e algo que depende de um conjunto de 

processos e da observancia de determinados preceitos. Confrontando esses 

conceitos com que estabelece o Art. 144, caput, da C.F./1988, que diz que a 

seguran9a publica e dever do Estado e responsabilidade de todos, pode-se tambem 

concluir, que apesar da parcela de responsabilidade da comunidade, ela e resultante 

de uma tun9ao governamental primordial para a sociedade. 

A seguranga publica consiste nurna situagao de preservagao ou restabelecimento 

de convivencia social pacifica, que perrnite que todos gozern de seus direitos e 

exergarn suas atividades sern perturbagao de outrern, salvo nos lirnites de gozo e 

reivindicagao de seus pr6prios direitos e defesa de seus legftirnos interesses. Na 

sua dinarnica e urna atividade de vigilancia, prevengao e repressao de condutas 

delituosas. (DASILVA, 1997, p. 71). 
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Em conclusao, pode-se dizer que seguran<;a publica e uma modalidade de 

presta<;ao de servi<;o estatal, com os objetivos de: promo<;ao da defesa social, 

preserva<;ao da paz publica, garantia da ordem e da tranquilidade publicas, prote<;ao 

das pessoas e do patrimonio, seguran<;a dos direitos e garantias individuais, 

preven<;ao e repressao a criminalidade, garantia do cumprimento da lei e do 

exercfcio dos poderes constituldos. Todas estas a<;oes devem ser desenvolvidas 

para o aumento das condi<;oes e da qualidade de vida das pessoas. 

A seguran<;a publica, portanto, assume grande relevfmcia para todos os 

cidadaos, inclusive porque, ao concorrer para o equilfbrio dos indivfduos, termina 

tambem por se refletir sobre o equilfbrio da comunidade como urn todo. E 
incontestavel que seguran<;a publica e urn valor geral, comum e vital a todas as 

comunidades; todas etas, sem exce<;ao, tern urn anseio e uma aspira<;ao comum: 

viver em seguran<;a. A seguran<;a publica se torna indispensavel para a 

sobrevivencia· das comunidades. 

Dentro deste cenario, cabe as organiza<;oes policiais a busca de novas armas 

e tecnologias para corresponder aos anseios comunitarios. A poHcia nao deve 

esperar o proble_ma, mas antecipar-se a ele. Ela deve desenvolver todos os esfor<;os 

possfveis para garantir a paz social, apoiando-se em todos os instrumentos e 

equipamentos existentes, porque a seguran<;a publica representa urn estatuto, uma 

situa<;ao, onde o Estado moderno estabelece condi<;oes para a preserva<;ao da 

ordem publica, visando proteger o indivfduo e a sociedade, procurando sempre o 

aumento da qualidade de vida das pessoas. 

2.2 A seguran<;a publica e a responsabilidade comunitaria 

De acordo com o que estabelece o caput do Art. 144 da C.F./1988, a 

comunidade, atraves da participa<;ao popular, tambem tern responsabilidade no que 

concerne a sua propria s~guran<;a. 

As comunidades em geral precisam ser organizadas para promover a sua propria 

seguran9a, buscando por iniciativa propria, identificar as suas necessidades e 

prestigiar o trabalho da policia, facilitando a integra9ao. lsto ocorre nas cidades 

medianas do pals, ou mesmo nos bairros dos grandes centros urbanos onde a 

comunidade possui uma identidade tradicional entre seus moradores. (LIBORIO, 
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1998, p. 127). 

Neste ponto, Jose da Silva afirma: 

Cumprem aos Governos (federal, estaduais e locais) promover estudos nesse 

sentido e elaborar programas com articulac;oes entre os diversos setores 

organizados interessados na questao. Cumpre ao Poder Publico aglutinar as 

forc;as comunitarias e estabelecer, objetivamente, o que as comunidades podem 

fazer para se autoproteger contra a criminalidade e a violencia, atraves do 

estabelecimento de "Programas Comunitarios de Prevenc;ao do Crime", com o 

incentivo ao lazer, a educac;ao e a atividades uteis, e "Programas de Autodefesa 

Comunitaria", em que a solidariedade e a cooperac;ao com as pessoas sejam 

fomentadas e. substituam o individualismo e a indiferenc;a, e em que as atitudes de 

condescendencia com criminosos e contraventores sejam substitufdas por atitudes 

de indignac;ao e repudio, e em que o medo coletivo exacerbado seja substitufdo 

pela coragem moral. Neste esforc;o comunitario nao terao vez o "nao me 

comprometa", o "nao esquente a cabec;a", o "levar vantagem", o "jeitinho 

brasileiro", o "bom-moscismo" e a "esperteza". 

Por auto-seguranc;a co~unitaria, entendemos aquelas medidas de ajuda ao Poder 

Publico, a justic;a e, particularmente, a polfcia. Quando se fala em integrac;ao 

comunitaria para a autoprotec;ao, imagina-se que esta deva ser um esforc;o da 

polfcia apenas. Como se fosse um simples componente estrategico da ac;ao. Nao 

se pode deixar a polfcia a tarefa (mica de promover esta integrac;ao. Antes, e 

preciso que as autoridades governamentais e a propria populac;ao acreditem que 

isto seja necessaria. 

A sociedade brasileira ainda nao conseguiu consolidar um espfrito de vida coletivo, 

em que haja uma rotineira participac;ao construtiva, solidaria e interessada de 

todos em projetos que busquem objetivos comunitarios, com disposic;ao de somar 

esforc;os e renunciar ao individualismo exacerbado. 

A acirrada competic;ao, por outro lado, acaba estimulando constantes violac;5es as 

normas que regulam a vida social. 0 brasileiro ja banalizou a violac;ao de normas: 

muitos incorporam essa pratica a rotina de vida, como forma de obter vantagens. 

A propria violencia esta banalizada em determinados locais - as pessoas ja nao se 

chocam com ela, mas a adotam como situac;ao natural. 

Pode ser paradoxa!, mas quanta mais a polfcia trabalha - e ela bate sucessivos 

recordes de pris5es, apreens5es de armas, etc. - mais demonstra a sociedade 

que o problema da violencia nao depende somente dela e, antes de tudo, deve ser 

atacado nas suas causas. 

A questao da seguranc;a publica esta, portanto, vinculada a necessidade de 

mudanc;a da sociedade no sentido de abandonar a indiferenc;a, promovendo a 
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participa9ao solidaria e o comportamento etico entre as pessoas. 

Ninguem fica mais digno com o vilipendio da dignidade do proximo. Ao contrario: 

por ser a dignidade a principal caracterfstica da propria condi9ao humana, todos 

perdemos quando alguem tern a sua vilipendiada. (apud LIBORIO, 1998, p. 130). 

Apesar das dificuldades e barreiras a serem vencidas, nota-se, pouco a 

pouco, uma maior integragao entre a polfcia e a comunidade. 0 sentido de vida 

coletiva tende a aumentar em escala geometrica, pois a sociedade parece ter 

entendido que a responsabilidade pela seguranga publica, principalmente na 
I 

questao da autodefesa, nao e tarefa somente do poder publico. Todos, poder publico 

e comunidade, tern responsabilidade e deveres a serem cumpridos. A sociedade 

exige novas posturas da polfcia, novos metodos de trabalho, novas arrnas e 

tecnologias, que ela seja menos violenta e que a respeite cada vez mais, mas, 

apesar disto ser urn direito plenamente garantido, ela nao pode se esquivar da sua 

responsabilidade. A participagao mais efetiva. da comunidade na gestao da 

seguranga publica nota-se principalmente atraves dos conselhos comunitarios de 

seguranga publica, que e a forma mais recomendada para esse processo de 

integragao. 

A comunidade deve ter uma participagao mais efetiva na construgao da 

ordem publica, pois isto nao pode mais ser tarefa unica e exclusivamente da polfcia. 

A ordem publica deve comegar a ser construfda localmente, atraves da comunidade 

familiar, do bairro, da par6quia, do municipio e assim por diante. A participagao 

comunitaria deve ser, constantemente, valorizada e incentivada pela polfcia, atraves 

de mecanismos saudaveis e que realmente venha de encontro aos objetivos do 

cidadao. A polfcia, conforme enfatizado por Jacqueline Muniz (1999), durante 

conferencia na PMESP - Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo - sobre polfcia 

comunitaria, deve criar e multiplicar expedientes capazes de garantir a participagao 

efetiva das comunidades previamente organizadas, ausentes de instancias 

representativas e carentes de maturidade participativa. Pode se dar atraves de 

conselhos comunitarios, ouvidorias, servigos de atendimento ao cidadao, disque

denuncia (participagao anonima), campanhas e projetos de lazer, eventos de 

confraternizagao, entre tantas outras iniciativas. Neste sentido, a PMPR desenvolve 

varias atividades, destacando-se: Polfcia Comunitaria, PROERD - Programa de 

Resistencia as Drogas e a violencia, Projeto Formando Cidadao, Resgate Social, 
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Equoterapia, Crianga em ~Seguranga, entre outras agoes de cunho eminentemente 

de integragao comunitaria. 

A comunidade quer e tern direito a uma polfcia agil, eficaz, nao violenta, 

honesta e que seja capaz de identificar e resolver os seus problemas, mas para que 

isso de fato acontega e necessaria integragao e co-responsabilidade, porque a 

preservagao da ordem publica nao e tarefa somente do governo. 

2.3 A comunidade 

Diante de certa complexidade que envolve o conceito de comunidade nos 

grandes centros urbanos, emerge urn dos maiores desafios para a implantagao da 

filosofia de Polfcia Comunitaria, o processo de interagao polfcia x comunidade. 

0 maior desafio enfrentado pela policia no modelo comunitario e motivar e 
sustentar a participagao do publico. A pratica ensina que o exito de uma iniciativa 
policial de organizagao comunitaria passa pelo envolvimento dos· cidadaos na 
busca de solug6es para problemas especfficos. Urn ponto crftico e que as chances 
de exito dessas iniciativas tendem a ser menores nas areas onde se mostram mais 
necessarias, ou seja, onde os problemas sao mais graves e abundantes. 0 
contato direto e permanente com a adversidade e a inseguranga social costuma 
ter um efeito negative nos esforgos de organizagao social: 'em vez de unir as 
pessoas em torno de um sentimento de indignagao ou finalidade comum, o crime 
parece minar a capacidade de organizagao comunitaria'. Nesses contextos 
problematicos, a organizagao comunitaria envolve um arduo e duradouro esfon;:o 
de superagao de resistencia de indivfduos, ceticos em relagao as possibilidades de 
melhorias em suas condig6es de vida, ainda mais quando dependentes de ag6es 

governamentais. Mesmo aquelas iniciativas que contam com investimento e apoio 
estatal (recursos financeiros, treinamento, informag6es, infra-estrutura) costumam 
ser prejudicadas pelo desinteresse e pela apatia do publico. Confrontada com tais 
dificuldades, a polfcia acaba tomando decis6es baseadas em suas pr6prias 
percepg6es [ ... ] Uma primeira varia vel refere-se as caracterfsticas 
socioeconomicas da area. Em areas mais ricas e homogeneas, costuma haver 
maior consenso entre polfcia e sociedade na definigao dos problemas e maior 
disposigao do publico em cooperar com a polfcia na busca de solugoes. Ja em 
areas marginalizadas e heterogeneas, esta relagao tende a ser menos harmonica 
e cooperativa. As organizagoes comunitarias costumam ser mais ceticas em 
relagao a polfcia e mais conscientes dos fatores socioeconomicos subjacentes a 
questao criminal: 'Nestas areas, os grupos costumam estar mais preocupados com 
as 'causas do crime' no territ6rio, e reivindicar empregos, habitagao e assistencia 
medica; urn policiamento mais intensive pode ser visto como motivo para novas 
reclamagoes sobre ameagas, buscas indiscriminadas e conflitos entre polfcia e 
jovens'. Em areas carentes, a experiencia cotidiana com a arbitrariedade ou a 
indiferenga policial pode tornar os cidadaos mais vigilantes. Ao inves de 
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simplesmente pressionarem por maior presen<;a policial, os cidadaos se mostram 
mais preocupados com o aprimotamento dos mecanismos de controle de abusos. 
(DIAS NETO, 2000, p. 95-98) .. 

0 esforgo empregado pelo homem, atraves dos tempos, para viver com seus 

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

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

prop6sito, pois na busca de uma base mais s61ida de associagao uns com os outros, 

os homens de nossa epoca enfrentam problemas incomparavelmente mais 

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

0 homem nao e normal sem a vida em comunidade. Ele deseja ardentemente a 
companhia de outros o seu apoio e participagao em experiencias comuns. Os que 
nao podem ter vida em comunidade sentirao dificuldade em se manter dentro da 
normalidade. Os que moram em cidades procuram constantemente a companhia 
de outros nas igrejas, nos clubes, associa<;6es e no proprio bairro. (MORGAN, 
1976, p. 4). 

Nos dias de hoje, com as mais variadas dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, 

o homem e cada vez mais individualista o que dificulta qualquer esforgo a participar 

no auxflio da solugao de seus problemas, principalmente afetos a seguranga. A 

cultura brasileira se ressente do espfrito comunitario. 
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CAPITULO Ill 

3 POLlCIA TRADICIONAL 

3.1 Pressupostos conceituais 

0 policiamento ostensivo e urn servigo indispensavel e que desempenha urn 

papel de primeira grandeza na consecugao dos objetivos finais da PoHcia Militar. E 
uma forma de servigo policial que diretamente trata de eliminar a oportunidade do 

maucomportamento social e inibe o desejo de delinquir. 

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

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

principal aspecto e de equipamentos, aprestos, armamento e meio de locomogao, 

para a preservagao da ordem publica, observando criterios tecnicos, taticos, 

variaveis e princfpios pr6prios da atividade, visando a tranquilidade e bem-estar da 

populagao. 

0 objetivo principal do policiamento ostensivo e prevenir a violagao das leis e 

assegurar o seu cumprimento. Os crimes e as contravengoes de qualquer natureza, 

que a Polfcia Militar esta obrigada a prevenir, sao resultantes da coexistencia da 

oportunidade de cometer o delito e da crenga de que existe espago para realiza-lo 

impunemente. A redugao dos fatores de criminalidade e, portanto, o dever 

fundamental da Polfcia Militar, devendo tomar medidas de seguranga que tenham 

por fim, prevenir ou conter o ato criminoso. 

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

delituosas, porem, o policiamento ostensivo bern administrado reduz, sensivelmente, 
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as oportunidades criminosas, inibindo a pnHica de crimes ou a violagao das leis e 

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

ordem e em suma, a seguranga publica. Tambem, podera a Polfcia Militar possuir 

forga e eficiencia suficientes para eliminar tod~s as oportunidades de delinqOir; pode, 

nao obstante, aqui, por agoes preventivas, eliminar a crenga do possfvel 

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

conseqOencias de sua rna agao. 

0 objetivo principal do policiamento ostensivo e eliminar a oportunidade ou a 

crenga de que ela existe sem conseqOencias penais impondo aos marginais o temor 

legal. 

A eficiencia do policiamento ostensivo esta em proporcionar o grau de 

vigilancia tal, que provoque no marginal o receio de ser preso. 0 policiamento 

freqOente e visfvel em todas as horas e em todos os bairros de uma cidade cria a 

impressao de que o policiamento ostensivo e onipotente. A reputagao de que o 

policiamento atende as ocorrencias criminosas com rapidez e seguranga, deveria 

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

experiencia pessoal, de que o servigo policial nao falha. 

Assim, a delinqOencia aparece mais evidente, crescendo em seus nfveis, no 

momento em que o policiamento ostensivo falha, no seu esforgo de eliminar a 

oportunidade de delinqOir, aumenta assustadoramente o ambiente de hostilidade e 

de intranqOilidade na-sociedade. 

0 policiamento ostensivo, desse modo, necessita que lhe deem 

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

decisoes e iniciativas, ainda que sob constante vigilancia e fiscalizagao. Quanto mais 

ativo e intenso foro policiamento ostensivo, mais visfvel sera sua presenga. E, pois, 

necessaria a agao conjunta da organizagao e do planejamento do policiamento 

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

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

0 policiamento ostensivo e urn servigo indispensavel e que desempenha urn 

papel de primeira importancia na consecugao dos objetivos finais de polfcia; e uma 

unica forma de servigo policial que diretamente trata de eliminar a oportunidade do 

mau comportamento e reprime o desejo de delinqOir, destruindo as influencias 

daninhas. 
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A partir das concepgoes de polfcia ostensiva e policiamento ostensivo, atribui

se ao policiamento tradicional como aspecto conceitual a caracterfstica de ser urn 

tipo de policiamento reativo e nao proativo. Segundo Vanagunas (2002), o . 
policiamento para controle dos nfveis de criminalidade em uma dada area, reduz-se 

a duas taticas principais, a reativa e a proativa. 1- Policiamento reativo: nesse caso o 

policial apenas reage a uma solicitagao realizada pelo cidadao, como por exemplo, 

uma chamada ao telefone 190 relatando a ocorrencia de urn determinado crime em 

uma dada area; ou a abertura de urn inquerito policial para a prisao dos suspeitos de 

terem cometido o delito. Essa concepgao e a caracterfstica fundamental do 

policiamento reativo, ou seja, do policiamento tradicional que ate entao orientava as 

agoes da Polfcia Militar no Brasil. Essa ·tarefa implica fundamentalmente, ap6s a 

pratica de urn delito, na investigagao sobre o mesmo, na busca e prisao da pessoa 

suspeita e na coleta de provas suficientes para justificar posteriormente a agao 

penal. Ou seja, o policiamento reativo e o que se denomina como repressao a 
crim inalidade. 

Por urn outro lado, como antecedente do policiamento comunitario, surgiu 

uma nova pratica da polfcia, denominada de policiamento proativo. Esse novo tipo 

de policiamento, que na verdade foi apenas uma nova orientagao de conduta, pode 

ser entendido como o conjunto de agoes que a polfcia pode executar com urn 

espfrito de preservagao e assistencia, com o tim, por urn lado, de evitar que 

determinadas pessoas caiam na delinquencia e, por outro, que certas pessoas nela 

perseverem e, por outro lado, que certas pessoas se convertam em vftimas de 

algum delito. Essa modalidade de policiamento constitui-se em uma das polfticas de 

prevengao a criminalidade. Portanto, a agao policial e proativa quando e iniciada e 

direcionada pela propria polfcia ou pelos pr6prios policiais, independente da 

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

originada da solicitagao dos cidadaos, a agao policial e reativa, lembrando que todas 

as polfcias atuam de forma proativa e reativa, variando a combinagao destas 

estrategias. No caso da polfcia brasileira, suas caracterfsticas reativas sao 
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predominantes, marcada ainda pelo acionamento em emergencia pelo telefone 

"190". Durante muito tempo, a participa<;ao popular na gestao da seguran<;a publica 

se restringiu ao policiamento reativo, exclusivamente, sendo que sua incorpora<;ao 

no policiamento proativo ocorreu apenas recentemente. 

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

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

em todos os locais da cidade. Nesse caso, o cidadao nao apenas possui a fun<;ao de 

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

identificar e fazer com que a polfcia prenda aqueles indivlduos criminosos residentes 

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

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

determinar quais as areas mais carentes de presen<;a constante e ostensiva de 

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

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

cidadao do que da iniciativa da pollcia e, por isso, a participa<;ao popular na gestao 

da seguran<;a publica, em nlvellocal, e de suma importancia para conter a escalada 

de delitos. 

3.2 Diferen<;as basicas da polfcia tradicional com a polfcia comunitaria 

Os quadros mostrados a seguir estabelecem uma compara<;ao entre a poHcia 

que nao utiliza a filosofia comunitaria (poll cia tradicional - Quadro 1) e a poll cia 

comunitaria - Quadro 2. Sao apresentadas as caracterlsticas basicas e pontuais 

entre os dois tipos de pollcia, para as devidas distin<;6es. 

Embora as diferen<;as pare<;am opostas, como de fato em alguns casos o sao, 

nao esta se afirmando com essa compara<;ao que a pollcia comunitaria resolve 

todos os problemas de seguran<;a publica da comunidade, e, portanto deve substituir 

todas as a<;6es da polfcia, ditas tradicionais. 0 que precisa ocorrer e o ajustamento 

das duas dimens6es dentro das a<;6es policiais, dentro do atendimento ao cidadao, 

porque em determinado momento o que deve marcar a resposta da polfcia e a sua 
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capacidade de rea9ao, marcada pela forma tradicional. 

POLICIA TRADICIONAL 
• A polfcia e uma agencia governamental responsavel, principalmente pelo cumprimento da lei; 

• Na relac;ao entre a polfcia e as demais instituic;oes de servic;o publico, as prioridades sao muitas 
vezes conflitantes; 

• 0 papel da polfcia e _preocu_par-se com a resoh.1~ao do crime; 

• As prioridades sao, por exemplo, roubo a banco, homicfdios e todos aqueles envolvendo 
violencias; 

• A polfcia se ocupa mais com os incidentes; 

• 0 que determina a eficiencia da()olfcia e o tem_Qo de resposta; 

• 0 profissionalismo policial se caracteriza pelas respostas rapidas aos crimes mais serios; 

• A func;ao do comando e prover os regulamentos e as determinac;oes que devam ser cumpridas 
pelos policiais; 

• As informac;oes mais importantes sao aquelas relacionadas a certos crimes em particular; 

• 0 policial trabalha voltado unicamente para a marginalidade de sua area, que representa no 
maximo 2% da populac;ao residente ali onde "todos sao inimigos, marginal ou paisano folgado, ate 
prova em contrario"; 

• 0 policial e o do servic;o; 

• Emprego da forc;a como tecnica de resoiU<;ao de problemas; 

• Prestac;ao de contas apenas ao superior; 

• As p~trulhas sao distribufdas conforme o pico de ocorrencias . 
Quadro 1 - POLICIA TRADICIONAL 

Fonte: Manual do Curso Nacional de Promotor de Polfcia Comunitaria. SENASP. 2007. p. [48] 

POLICIA COMUNITARIA 
• A polfcia e 0 publico e 0 publico e a polfcia: OS policiais sao aqueles membros da popula<;;:ao 

que sao pagos para dar atenc;ao em tempo integral as obrig_ac;oes dos cidadaos; 
• Na relac;ao com as demais instituic;oes de servic;o publico, a polfcia e apenas uma · das 

instituic;oes governamentais responsaveis pela qualidade de vida da comunidade; 

• 0 papel da polfcia e dar um enfoque mais amplo visando a resoluc;ao de problemas, 
principalmente por meio da prevenc;ao; 

• A eficacia da polfcia e medida pela ausencia de crime e de desordem; 

• As prioridades sao quaisquer problemas que estejam afligindo a comunidade; 

• A polfcia se ocupa mais com os problemas e as_Qreocupa~6es dos cidadaos; 

• 0 que determina a eficacia da polfeia e o apoio e a cooperac;ao do publico; 

• 0 profissionalismo policial se caracteriza pelo estreito relacionamento coma comunidade; 

• A func;ao do comando e incutir valores institucionais; 

• As informac;oes mais importantes sao aquelas relacionadas com as atividades delituosas de 
indivfduos ou grupos; 

• 0 policial trabalha voltado para os 98% da populac;ao de sua area, que sao pessoas de bem e 
trabalhadores; 

• 0 policial emprega energia e eficiencia, dentro da lei, na soluc;ao dos problemas com a 
marginalidade, que no maximo chega a 2% dos moradores de sua localidade de trabalho; 

• 0 policial presta contas de seu trabalho ao superior e a comunidade; 
• As patrulhas sao distribufdas conforme a necessidade de seguranc;a da comunidade, ou seja, 

24 horas Q_or dia, onde for mais necessaria e nao de forma aleat6ria. 
Quadro 2- POLICIA COM UNIT ARIA 

Fonte: Manual do Curso Nacional de Promotor de Polfcia Comunitaria. SENASP. 2007. p. [48-49] 
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CAPITULO IV 

4 POLlCIA COM UNIT .ARIA 

4.1 Pressupostos conceituais 

A Polfcia Comu~it_aria busca a resoluc;ao de problemas locais e complexos 

com criatividade e participac;ao da comunidade (entidades, associag6es, etc), 

polfcias, instituig6es (fe_deral, estadual, municipal), empresarios e comerciantes, 

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

parcelas de responsabilidades dentro de suas respectivas competencias. 

0 Policiamento Comunitario e agao operacional da polfcia que prioriza o 

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

caracterfsticas pr6prias da ac;ao policial, porem deve ser talhado segundo as 

necessidades e recursos locais. 

Numa visao simplista, Polfcia Comunitaria se restringe a aproximac;ao do 

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

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

o que e preceituado no art. 144 da Constituigao Brasileira, de que seguranga publica 

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

parcela de responsabilidade nas quest6es de seguranc;a publica. 

A polfcia comunitaria reconhece que a maioria dos problemas de uma 

comunidade pode ser abordada de maneira eficaz, permitindo ao policial resolver os 
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problemas, em vez de simplesmente desvencilhar-se deles. Aos policiais e dado o 

poder de analisar os problemas e arquitetar as solugoes. 

Gada urn dos parceiros no policiamento comunitario deve compreender que 

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

responsaveis pela participagao no policiamento comunitario, pois este nunca podera 

ter exito sem a participagao ativa da comunidade. 

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

todas as atividades voltadas para a solugao dos problemas que afetam a seguranga 

de determinada comunidade, a serem praticadas por 6rgaos governamentais ou 

nao. 

Polfcia Comunitaria, doutrinariamente na PMPR, segundo o que dispoe a 

Diretriz no 002/2004-PM/3: 

E entendida como a conjuga~ao de todas as forc;as vivas da comunidade (a 
propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as autoridades cfvicas eleitas, as 

policias todas, as outras instituic;oes e autoridades e a mfdia), sob a coordenac;ao 
de policiais especialmente designados, no sentido de preservar a seguranc;a 
publica, prevenindo e inibindo os delitos ou adotando as providemcias para a 
repressao imediata. Deve ser entendida tambem como uma filosofia de atuac;ao da 
Pollcia Militar, marcada pela intensa participac;ao da comunidade na resoluc;ao dos 
problemas afetos a Seguranc;a Publica. 

A polfcia comunitaria, como uma nova "filosofia de pensar e agir na prote9ao 

e socorro pub/icos', baseia-se na crenga de que os problemas sociais terao solugoes 

cada vez mais efetivas, a medida que haja a participagao da populagao na sua 

identificagao, analise e discussao. 

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

e socorro comunitario, os seguintes pressupostos basicos do policiamento 

comunitario: 

- A prioridade da atuagao preventiva (proativa) da Polfcia Militar, agindo 

prioritariamente, para evitar que delitos acontegam; como atenuante de seu emprego 

repressivo; 

- A presenga mais permanente do policial-militar em determinada localidade; 
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- A parceria e coopera~ao entre a Polfcia Militar e a comunidade na 

identifica~ao dos problemas que lhes afetam, na sua discussao compartilhada e na 

busca de solu~6es conjuntas; 

- A agilidade nas respostas aos desejos e as necessidades de prote~ao e 

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

- A preferencia pelo emprego do policiamento no processo a pe, mais 

proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

- A resposta ao maior numero possfvel de acionamentos tendentes a sua 

totalidade; 

- A visao sistemica da defesa social e .da seguran~a publica e gestao 

compartilhada das polfticas publicas; 

- A transparencia das atividades desempenhadas pela polfcia, de forma a 

permitir urn maior controle e participa~ao no planejamento operacional, pela 

popula~ao; 

- A atua~ao do policial-militar como planejador, solucionador de problemas e 

coordenador de reuni6es para troca de informa~6es com a popula~ao, e; 

- Urn maior enfoque para a necessidade de urn envolvimento comunitario, na 

busca da excelencia organizacional da PoHcia Militar, ·proporcionando melhor 

qualidade de vida a comunidade. 

0 policiamento comunitario e uma atividade especffica da polfcia, 

compreendendo todas as a~6es policiais decorrentes desta estrategia, com 

destaque a Polfcia Militar, quando na prote~ao do cidadao. lsto, porem, nao faz com 

que sejam exclufdas as atividades do policiamento tradicional realizadas 

normalmente pelo policial-militar. Aos enfoques da atua~ao tradicional sao 

acrescidos procedimentos comunitarios, visando adequar convenientemente o 

policial militar a nova filosofia. 

Refor~ando esta afirma~ao, tambem estabelece a doutrina (Diretriz Geral de 

Planejamento e Emprego na PMPR - Diretriz no 004/2000-PM/3), que outros 

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

na A~ao Preventiva" e a "Seguran~a Objetiva e Seguran~a Subjetiva". 

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

refor~ada quando se afirma que "o emprego das fra~6es deve obedecer a urn 

criterioso planejamento, elaborado em bases realfsticas e dados estatfsticos 

confiaveis, que atente para as informa~6es pertinentes a defesa publica e aos 



34 

anseios e necessidades da ~ comunidade, propiciando a aplicagao de recursos . 
humanos e materiais nos horarios e locais de maior risco. 0 patrulhamento 

preventivo (proativo), executa do com inteligencia, decorrente de planejamento 

cuidadoso, com escolha de itinerarios e locais de Ponto Base (PB) estabelecidos 

com criterios cientfficos pela analise das informag6es especiais e temporais, inibe a 

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

agir diretamente sobre a vontade do agente, a Polfcia Militar deve restringir a 

oportunidade de agao do delinqOente, dando enfase a agao preventiva. A presenga 

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

inibe a agao do delinquente. A agao de presenga da Polfcia Militar reduz os riscos e 

estabelece urn clima de confianga no seio da comunidade". 

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

e obtido pela combinagao do aspecto objetivo, que e a ausencia real de riscos e 

perigos, desiderato dos 6rgaos de defesa social, com o aspecto subjetivo; definido 

como crenga nessa ausencia de riscos (sensagao de seguranga), a ser cultivada e 

reforgada na comunidade. A Polfcia Militar devera mobilizar-se para evitar os riscos 

e amenizar os medos a que esta sujeita a populagao, e tambem para proporcionar

lhe urn ambiente de confianga em seu trabalho. Mais uma vez ressalte-se a 

necessidade de se cuidar, permanentemente, da integragao e interagao da Polfcia 

Militar com a comunidade, com o tim de alcangarem seus objetivos comuns, por 

meio da cooperagao mutua, da unidade de prop6sitos e da agao solidaria". 

Para reforgar o perteito entendimento da filosofia de Polfcia Comunitaria, 

afirmam BONDARUK e SOUZA (2003, p. 34) a atividade de Polfcia Comunitaria e 

urn conceito mais amplo que abrange todas as atividades voltadas para a solugao 

dos problemas que afetam a seguranga de uma determinada comunidade, que 

devam ser praticadas por 6rgaos governamentais ou nao. A Polfcia Comunitaria 

envolve a participagao das seis grandes forgas da sociedade, frequentemente 

chamadas de "os seis gran des". Sao eles a polfcia, a comunidade, autoridades civis 

eleitas, a comunidade de neg6cios, outras instituig6es e a mfdia. 

TROJANOWICZ e BUCQUEROUX (1994, p.4) fazem uma definigao clara do 

que e Polfcia Comunitaria: E uma filosofia e estrategia organizacional que 

proporciona uma nova parceria entre a populagao e a polfcia. Baseia-se na premissa 

de que tanto a pollcia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, 
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priorizar e resolver problemas contempon:ineos tais como crime, drogas, medo do 

crime, desordens ffsicas e morais, e em geral a decadencia do bairro, como objetivo 

de melhorar a qualidade geral da vida na area. 

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

policiamento comunitario (a9ao de policiar com a comunidade). Aquela deve ser 

interpretada como filosofia organizacional indistinta a todos os 6rgaos de Policia, 

esta pertinente as a96es efetivas com a comunidade. 

A ideia central da Polfcia Comunitaria reside na possibilidade de propiciar 

uma aproxima9ao dos profissionais de seguran9a com a comunidade onde atua, 

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

caracterfstica humana ao profissional de polfcia, e nao apenas urn numero de 

telefone ou uma instala9ao ffsica referendal. 

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

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

"filosofia de pensar e agir na prote9ao e socorro pub/icos': o Policiamento Ostensivo 

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

4.2 Movimentos sociais 

Os 6rgaos policiais devem acompanhar as mudan9as que se operam na 

sociedade, deixando de ser uma organiza9ao isolada e separada de sua 

comunidade, pois s6 o processo de integra9ao polfcia-comunidade, podera superar 

as dificuldades enfrentadas na luta contra a criminalidade. 

As polfcias acompanharam a evolu9ao da sociedade modernizando 

equipamentos, comunica96es e outros meios, sem, no entanto priorizar a integra9ao 

dos policiais no seu ambiente de trabalho, provocando urn afastamento destes da 

comunidade. 

Na busca de urn caminho que possibilitasse urn melhor entrosamento da 

poHcia com sua comunidade, desenvolveu-se urn trabalho que permitisse a 

participa9ao da comunidade nas suas atividades. 

Essa nova filosofia de trabalho, denominou-se Policiamento Comunitario, que 

caracteriza-se pela atua9ao conjunta da polfcia e comunidade, na resolu9ao dos 
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problemas de seguran<;a, tendo como objetivo principal o bern estar e o sentimento 

de seguran9a publica. 

A atividade policial que hoje passa por uma transformactao, necessita adaptar

se aos novos tempos. Dentro dess~ transformactao, a principal preocupaQao deve 

ser com a pessoa que realiza o servi90 de polfcia. 

0 policial nao pode serum mero executor, deve serum agente de persuasao, 

um solucionador de problemas, um mediador de conflitos e, sobretudo um agente de 

rela96es publicas, um captador de anseios. 

0 servi9o de polfcia, considerado por alguns como comunitario em vista de 

suas atividades serem voltadas para todas as pessoas, nao pode ser comparado 

com Policiamento Comunitario, pois este se desenvolve de acordo com as 

necessidades e anseios da comunidade, fruto de um trabalho conjunto. 

0 Policiamento Comunitario, ainda sofre resistencias daqueles que pregam 

uma cultura conservadora do servi9o policial, que aliado a falta de doutrina, tern 

provocado as mais dive.rsas interpreta<;6es. 

Com ·o intuito de contribuir na forma9ao de uma nova doutrina sobre o 

trabalho POLICIA COMUNITARIA, reuniu-se aqui experiencias e resultados do que 

vern sendo feito no Brasil e no mundo. 

Ensinam os mestres da Ciencia PoHtica que nasce um Estado quando os 

homens organizam e institucionalizam a seguran9a da coletividade. Assim 

nasceram todos os Estados na face da terra, desde suas concep96es mais 

reduzidas territorialmente, como a"polis" grega, ate os imensos imperios. 

0 primeiro dos deveres do Estado e proporcionar seguran<;a aos cidadaos. 

Essa seguran9a teria como suportes tres vetores: 

1. A existencia de boas leis regulando as rela96es "Estado-Cidadao" e 

"Cidadao-Cidadao" no plano te6rico; 

2. A pratica de medidas de controle social, nas formas espontfmeas, tais 

como a familia e a igreja, incentivos ideais da educa<;ao como valor social e 

qualitativo, das tradi96es e dos bons costumes; e 

3. A presen<;a efetiva de institui96es oficiais de controle social, assegurando 

a eficacia das leis e dos costumes, tais como os sistemas de ensino ( educa9ao 

como valor individual e quantitativa), de polfcia, de justi<;a e de corre9ao (no modelo 

brasileiro, predominantemente concebido como "prisional"). 

A sociedade moderna convive com os dois extremos: o enfrentamento de 
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problemas comuns gerados pela propria comunidade, de modo sinergico e a urn so~ 

tempo, a desorganizagfw, reflexo de seu proprio de seu crescimento, gerando novos 

problemas, objeto da Defesa Social. 

0 Estado, para manter as relag6es "Estado-cid~dao" e "cidadao-cidadao" nos 

limites de suas leis, tern como recursos extremos, a persuasao e a coergao. 

No que se refere a Polfcia Militar, o conceito de persuasao implica em 

protegao ao inocente e a coergao inclui o conceito de vioh§ncia legal (a prisao de 

culpados, as apreens6es e a repressao as infrag6es em geral). 

Nos nfveis tatico e estrategico da Corporagao, a opgao pela protegao do 

inocente implica em orientag6es para a elevagao dos atuais Indices de emprego de 

policiais-militares em atuag6es preventivas e, no nfvel operacional, em instrugao a 

tropa destinada a esse mister, sobre uma nova atitude, qual seja: a percepgao e a 

garantia da cidadania das pessoas, razao de ser da lnstituigao. 

A seguranga e garantida pelas leis e pelas medidas gerais de controle social. 

Os fatores de inseguranga publica sao, pois, decorrentes de imperfeigao das leis, ou 

inadequagao das medidas de controle social, em algumas ou em varias de suas 

manifestag6es. 

Assim, quer se tenha leis imperfeitas, quer seja deficiente o sistema prisional, 

ou outro qualquer, voltam-se as vistas para os "orgaos oficiais de seguranga" do 

Estado preferentemente o policial ostensivo. 

As vezes, mesmo sern o registro de numero significativo de casos de 

arbitrariedades cometidas por policiais (militares ou civis), encontramos notfcias de 

pesquisas de opiniao publica, revelando ser a polfcia "violenta". 

Referem-se, evidentemente, a propria "violencia legal", traduzida por 

abordagens, buscas, apreens6es e pris6es, realizadas com enfase junto a 

populagao de bairros perifericos (e que constitui a maioria de nossa populagao), 

populagao-alvo esta eleita rotineiramente para as "batidas policiais" e nunca para 

uma atuagao educativa, logo, preventiva. 

A par das "batidas", ordinariamente tal populagao somente ve a polfcia apos a 

eclosao de delitos, quando ali se faz presente para prender os culpados e jamais 

para proteger o inocente. Revela-se, dessa forma, como polfcia do pos-fato em vez 

de polfcia preventiva. 

Ja as classes mais privilegiadas percebem a polfcia como "violenta no 

transito", onde sao "multadas" e nao "orientadas". 
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Ha, ainda, os excessos, possfveis frutos dos discursos emocionais, que 

podem induzir alguns policiais ate a aplicarem a "morte sem pena" a falta da pena de 

morte, fato ainda pouco incidente em nosso Estado, felizmente. 

Observemos que a enfase dada e a prevengfw, qual deve ser dada 

conotagao de "antecipagao". 

Com efeito, os princfpios que regem o POLICIAMENTO COMUNITARIO 

assentam-se na NECESSIDADE que as pessoas tern de seguranga; no DEVER 

(primeiro dos deveres) que o Estado tern de proporcionar seguranga aos cidadaos; 

no born uso da RAZAO, que imp6e a prioridade de se evitarem delitos e acidentes, 

em vez de se esperar sua eclosao, para atende-los (embora seja evidente que 

esses, mesmo com adogao dessa prioridade, se sucederao); e na CONVICQAO de 

que, embora no plano individual seja uma constante a pratica do ilfcito, e possfvel 

torna-los menos numerosos no plano coletivo das comunidades, esse esforgo e 

obrigagao da Polfcia Militar. 

A POLlCIA COMUNITARIA tern como . fundamento essencial, o 

"comportamento comunitario" como fator aglutinador, significando edificar projetos 

juntos, co-participagao nos planejamentos, e solidariedade na concretizagao de suas 

execug6es, na busca da paz social que todos levam em seus corag6es e celebram 

em suas esperangas. 

4.3 Uma visao de futuro 

0 futuro das Organizag6es Policiais esta intimaillente ligado ao 

desenvolvimento de novas formas de combate a criminalidade. Com certeza, as 

Polfcias do mundo se deram conta disto bastante cedo e dotaram seus organismos 

com armas e equipamentos que possibilitassem urn combate mais efetivo aos 

criminosos, mas observou-se ao Iongo do tempo, que apesar disto, continuou 

crescendo a violencia, principalmente nos grandes centros urbanos. 

0 crescimento da criminalidade vinha cada vez mais sendo notado, passando 

ser objeto especffico de pesquisas, pois exemplos desalentadores nao faltavam, 

espelhados em cidades que antes o policial nao utilizava armas, hoje voltava a 

antiga pratica. 

Resultou o convencimento de que nao bastou a Polfcia modernizar seus 
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equipamentos e as estrategias de policiamento, pois as desigualdades sociais, 

causa principal da criminalidade continua elevando estes Indices. 

Solugoes estruturais precisam ser implantadas, mesmo que a Iongo prazo, 

mas a opgao basica deve ser a civilidade por parte dos organismos policiais e maior 

atengao dos nossos governantes. 

A tentativa de discutir este problema, como se fosse s6 seu levou a Polfcia a 

fracassar no enfrentamento a criminalidade, havendo necessidade de se recorrer a 

urn modelo de Pollcia que interviesse largamente no cerne do ato delinqOente e 

estivesse apta a praticar certas formas de mediagao e inclulsse em seus 

planejamentos a comunidade. 

Hoje os organismos policiais do Brasil e do mundo, cientes de que esta 

mudanga deveria acontecer, optaram, em sua maioria, por urn trabalho que 

buscasse o entrosamento melhor entre Pollcia e Comunidade. 

0 papel da comunidade evoluiu de apenas alertar a pollcia para os problemas 

policiais, para participativo na gestao da atividade policial, adquirindo o status de 

cliente da pollcia e alguem tambem responsavel pela construgao da sua seguranga. 

4.4 Mitos sobre polfcia comunitaria 

Abaixo sera apresentado o que a doutrina de pollcia comunitaria considera 

como erros de classicos de interpretagao sobre o policiamento comunitario, 

afirmando o que ele nao e. Muitos policiais tern feito grande confusao sobre essas 

definigoes e isso implica na construgao de uma ideia errada sobre verdadeiramente 

o que se pretende com a implantagao de filosofia de pollcia comunitaria . na 

instituigao policial. 

1. 0 Policiamento comunitario nao e uma tatica, nem uma tecnica, nem 

um programa. 0 policiamento comunitario nao e urn esforgo limitado para ser 

tentado e depois abandonado, e sim urn novo modo de oferecer o servi<;o policial a 
comunidade. 

2. 0 policiamento comunitario nao e relac;oes publicas. A melhoria das 

relagoes com a comunidade e urn agradavel subproduto desta nova forma de 

oferecer servigo descentralizado e personalizado a comunidade, e nao seu objetivo 
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principal, como seria o caso em urn esforgo de relag6es publicas. Contrariamente ao 

que ocorre com o Pessoal de relag6es publicas entre polfcia e comunidade, os 

Policiais comunitarios sao diretamente responsaveis perante a comunidade. 

3. 0 policiamento comunitario nao e anti-tecnologia. 0 policiamento 

comunitario pode beneficiar-se de novas tecnologias, tais como sistemas 

computadorizados de gerenciamento das chamadas, se elas forem capazes de 

fornecer aos policiais operacionais mais tempo livre de patrulha para ser aproveitado 

na resolugao de problemas da comunidade. Alem disto, os policiais comunitarios 

freqOentemente se beneficiam do acesso a terminais de computador, telefones 

celulares, secretarias eletronicas, fax e outros avangos tecnol6gicos. 

4. 0 policiamento comunitario nao e condescendente com o crime. Os 

policiais comunitarios respondem as chamadas e fazem pris6es como quaisquer 

outros policiais operacionais, mas, alem disto, envolvem a comunidade em iniciativas 

preventivas de curto e Iongo prazo, destinadas a reduzir problemas no futuro. A 

diferenga e que o policiamento comunitario considera a detengao de urn suspeito 

como urn instrumento importante na resolugao de problemas e nao como a medida 

basica do sucesso ou do fracasso. 

5. 0 policiamento comunitario nao e "espalhafatoso". As ag6es 

dramaticas da equipe da SWAT enchem as manchetes, mas o policiamento 

comunitario complementa esses esforgos atacando problemas cronicos que exigem 

a solugao a Iongo prazo de problemas comunitarios. 

6. 0 policiamento comunitario nao e paternalista. 0 policiamento 

comunitario desloca o papel da polfcia de "especialista, detentora de todas as 

respostas, para o de "parceira", num esforgo para tornar a comunidade urn local 

onde seja melhor e mais seguro viver e trabalhar. 

7. 0 policiamento comunitario nao e uma entidade isolada dentro da 

instituic;ao policial. Embora os policiais comunitarios possam ser as vezes o 

sfmbolo mais visfvel do engajamento no policiamento comunitario, estes policiais 

devem ser parte de uma estrategia geral de formar uma nova parceria com a 

comunidade. 0 objetivo tambem e fazer com que estes policiais comunitarios sejam 

uma fonte a qual os demais policiais do Batalhao possam recorrer para informag6es 

em relagao as suas rondas. 

8. 0 policiamento comunitario nao e "perfumaria". 0 policiamento 

comunitario lida com problemas reais: crime graves, drogas ilfcitas, medo do crime. 
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0 policiamento comunitario ataca esses problemas enfrentando todo o espectro das 

dinamicas que permitem que estes problemas se instalem e cres~am. 

9. 0 policiamento comunitario nao e um enfoque de cima para baixo. 0 

policiamento comunitario transfere mais poder, a autoridade e responsabilidade para 

o nfvel operacional, ao exigir que todos no Batalhao encontrem meios para 

expressar a filosofia nos seus trabalhos. Em especial, aos Policiais comunitarios 

deve ser dada a liberdade e a autonomia para agirem nas suas rondas como se 

fossem "mini-chefes". 

10. 0 policiamento comunitario nao e apenas um nome a mais para o 

trabalho de servic;o social. Ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, 

formal ou informalmente, tern sido sempre uma das tarefas do policial. 0 

policiamento comunitario apenas formaliza e promove a resolu~ao de problemas 

comunitarios, mantendo sempre uma forte componente de repressao. 

11. 0 policiamento comunitario nao e elitista. 0 objetivo e certificar-se de 

que a Polfcia nao fique distanciada da comunidade, mas que se tome parte 

integrante ativa da c6munidade. 0 policiamento comunitario requer o apoio e/ou a 

participa~ao direta dos seis Grandes, com o cidadao comum desempenhando urn 

papel equivalente. 

12. 0 policiamento comunitario nao e concebido para favorecer os ricos 

e os poderosos. Algumas pessoas tern argumentado que o policiamento 

comunitario estende a outras classes sociais o mesmo tratamento pronto, cortes, 

respeitoso e amavel que em geral e dispensado aos ricos e poderosos. T odavia, o 

policiamento comunitario tambem implica em dar mais poder aos menos favorecidos, 

oferecendo a eles tambem, urn a parcela justa da variedade ·de servi~os publicos. 

13. 0 policiamento comunitario nao e "seguro". Ao desafiar o status quo e 

encorajar a tomada de riscos, o policiamento comunitario inclui implicitamente a 

possibilidade de incorrer em fracassos e cometer erros embara~osos. 

14. 0 policiamento comunitario nao e uma formula magica e rapida ou 

uma panaceia. Embora pelo fato de ser urn processo criativo, a resolu~ao dos 

problemas com base na comunidade possa aportar sucessos imediatos, o 

policiamento comunitario investe tambem em estrategias a Iongo prazo, visando a 

resolu~ao dos problemas e o aumento da qualidade geral de vida ao Iongo do 

tempo. Em especial, por causa da enfase dada pelo policiamento comunitario a 
interven~ao junto aos jovens, a extensao total do impacto do policiamento 
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comunitario podera levar anos para ser devidamente avaliada. 

15. 0 policiamento comunitario nao e apenas um nome a mais para 

outras iniciativas da pollcia tais como prevenc;ao do crime, relac;oes da pollcia 

com a comunidade ou o policiamento atraves da resoluc;ao de problemas. 

4.5 Princfpios do Policiamento Comunitario 

Ao se estudar os princlpios que norteiam o policiamento comunitario, 

percebe-se que eles nao conflitam com os estabelecidos pela doutrina Brasileira, 

mas vao ao encontro do conceito de aproxima~ao com a comunidade. 0 Manual 

Basico de Policiamento Ostensivo estabelece os seguintes princfpios de 

policiamento ostensivo, que apresentam correla~ao com a filosofia de polfcia 

comunitaria: 

CONTINUIDADE: 0 policiamento ostensive e atividade essencial, de carater 
absolutamente operacional, e sera exercido diuturnamente. A satisfac;;ao das 
necessidades de seg'uranc;;a da comunidade compreende um nfvel tal de 
exigencias, que deve encontrar resposta na estrutura organizacional, nas retinas 
de servic;;o e na mentalidade do PM. 

APLICA<;AO: 0 policiaruento ostensive fardado, por ser uma atividade facilmente 
identificada pelo uniforme, exige atenc;;ao a atuac;;ao ativa de seus executantes, de 
forma a proporcionar o desestfmulo ao cometimento de atos anti-sociais, pela 
atuac;;ao preventiva. A omissao, o desinteresse e a apatia sao fatores geradores de 
descredito e desconfianc;;a, por parte da comunidade, e revelam falta de prepare 
individual e de espfrito de corpo. 

ISEN<;AO: No exercfcio profissional, o policial-militar, atraves de condicionamento 
psico16gico, atuara sem demonstrar emog6es ou concepc;;6es pessoais. Nao 
devera haver preconceitos quanto a profissao, nfvel social, religiao, raga, condic;;ao 
econ6mica ou posic;;ao polftica das partes envolvidas. Ao PM cabe observar a 
igualdade do cidadao quanto ao gozo de seus direitos e cumprimento de seus 
deveres perante a lei, agindo sempre com imparcialidade e impessoalidade. 

ANTECIPACAO: A fim de ser estabelecido e alcanc;;ado o espfrito 
predominantemente preventive do policiamento ostensive, devem ser adotadas 
providencias taticas e tecnicas, destinadas a minimizar a surpresa, fazendo face a 
evoluc;;ao da criminalidade, caracterizando, em consequencia, um clima de 
seguranc;;a na coletividade. 

OBJETIVO: 0 objetivo do policiamento ostensive e assegurar e manter a ordem 
publica. E alcanc;;ado por intermedio do desencadeamento de ac;;6es e operac;;6es, 
integradas ou isoladas, com aspectos particulares definidos. (MANUAL BASICO 
DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, 1998) 

Estabelecendo uma correla~ao, TROJANOWICZ considerou dez princfpios 

mais amplos, vinculados ao pensamento estrategico, que devem estar presentes em 

todas as polfticas e praticas associadas ao policiamento comunitario, servindo como 
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guia para elaboragao de pianos de policiamento: 

1. FILOSOFIA E ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL- o policiamento comunitario 
e ao mesmo tempo uma filosofia (uma maneira de pensar) e uma estrategia 
organizacional (uma maneira de desenvolver a filosofia) que permite a policia e as 
pessoas trabalharem estreitamente juntas de maneiras para resolver as problemas 
da criminalidade, das drogas ilfcitas, do medo do crime, das desordens ffsicas e 
sociais (desde a pichagao ate o vfcio em drogas), da decadencia do bairro, e a 
qualidade geral de vida na comunidade. A filosofia reside na crenga de que as 
pessoas merecem influir no processo policial, em troca da sua participagao e do 
seu apoio. Apoia-se tambem na crenga de que as solugoes para as problemas 
atuais da comunidade exigem a liberagao das pessoas e da polfcia para poderem 
explorar novas maneiras criativas de lidar com as preocupagoes do bairro, para 
alem de uma visao estreita dos incidentes criminais individuais; 

2. COMPROMETIMENTO COM A CONCESSAO DE PODER- isto exige uma 
mudanga sutil mas sofisticada da participagao do poder, de modo que todos do 
departamento policial compreendani a necessidade de se concentrar na resolugao 
dos problemas da comunidade, atraves de novas e criativas maneiras, podendo 
abranger o desafio e o esclarecimento das pr6prias pessoas envolvidas no 
processo. 0 policiamento comunitario implica em mudangas dentro do 
departamento que garanta maior autonomia (liberdade para tamar decisoes) aos 
policiais operacionais, o que tambem supoe urn maior respeito par suas ideias 
como profissional. Dentro da comunidade, as ·cidadaos devem participar, como 
plenos parceiros da polfcia, dos direitos e · das responsabilidades envolvidas na 
identiticagao, priorizagao e solugao de problemas; 

3. POLICIAMENTO DESCENTRALIZADO · E PERSONALIZADO - deve-se 
desenvolver urn tipo operacional de policiamento que esteja ligado diretamente a 
comunidade. A medida que a comunidade demanda especialistas, as policiais 
comunitarios devem ser liberados do isolamento de radio-patrulha e das chamadas 
pelo radio, de modo que possam manter cantata diario, direto e pessoal com as 
pessoas a que servem, em uma area bern detinida de patrulhamento. A Iongo 
prazo, todos as policiais devem praticar a abordagem do policiamento comunitario; 

4. RESOLUC;AO DE PROBLEMAS A CURTO E LONGO PRAZO - o amplo papel 
do policial comunitario exige urn cantata continuo e sustentado com as pessoas da 
comunidade respeitadoras da lei, de modo que possam, em conjunto, explorar 
novas solugoes criativas para as preocupagoes locais, servindo as cidadaos como 
auxiliares e voluntarios. Como policiais que devem zelar pelo cumprimento da lei, 
as policiais comunitarios atendem aos chamados e realizam prisoes, mas tambem 
ultrapassam esta visao estreita, de modo a desenvolver e monitorar iniciativas 
mais abrangentes e de Iongo prazo, que podem desenvolver todos as elementos 
da comunidade nos esforgos de melhorar a qualidade geral de vida. Como o 
"ombudsman" da comunidade, o policial comunitario age tambem como urn elo em 
relagao a outras instituigoes publicas e privadas que possam ser uteis em uma 
dada situagao; 

5. ETICA, LEGALIDADE, RESPONSABILIDADE E CONFIAN<;A- o policiamento 
comunitario pressupoe urn novo contrato entre a polfcia e as cidadaos que ela 
atenda. Este contrato oferece uma esperanga de superar a apatia generalizada, e 
ao mesmo tempo de restringir qualquer impulso de vigilantismo. Este novo 
relacionamento, baseado na confianga e no respeito mutuos, sugere tambem que 
a polfcia pode servir como urn catalisador, desafiando as pessoas a aceitarem sua 
participagao na responsabilidade pela qualidade geral de vida na comunidade. 0 
policiamento comunitario significa que as cidadaos serao estimulados a cuidar 
mais par si mesmos de suas preocupagoes menores; em troca, porem, isto 
libertara a polfcia para trabalhar com as pessoas no desenvolvimento imediato au 
a Iongo prazo de solugoes para problemas da comunidade, atraves de metodos 
que incentivam a responsabilidade e o respeito mutuos; 

6. EXTENSAO DO MANDATO POLICIAL - o policiamento comunitario 
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acrescenta o elemento preventivo vital ao papel repressivo tradicional da pollcia, 
resultando em um servigo policial de pleno espectro. Como a (mica instituigao de 
controle social aberta 24 horas por dia, sete dias da semana, a polfcia precisa 
manter a capacidade de responder imediatamente as crises e aos incidentes 
criminais. Mas o policiamento comunitario amplia o papel da polfcia, de modo que 
ela possa produzir um maior impacto na realizagao de transformag6es que 
venham ao encontro das promessas de tornar as comunidades mais seguras e 
mais atraentes como lugares para viver amanha; 

7. AJUDA PARA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS - o 
policiamento comunitario enfatiza a exploragao de novas caminhos para proteger e 
valorizar as vidas das pessoas mais vulneraveis - jovens, velhos, minorias, 
pobres, deficientes, sem teto. Ele assimila e amplia o alcance dos esforgos 
previos, tais como a prevengao do crime e as relag6es polfcia-comunidade; 

8. CRIATIVIDADE E APOIO BASICOS - o policiamento comunitario promove o 
uso judicioso da tecnologia, mas tambem repousa na crenga de que nada supera o 
que pode ser alcangado por seres humanos dedicados, conversando e 
trabalhando juntos. 0 policiamento comunitario inocula confianga nas pessoas que 
estao na linha de frente, juntas na rua, ao confiar em seu discernimento, sabedoria 
e experiencia, para fabricar novas abordagens criativas para as preocupag6es 
contemporaneas da comunidade; 

9. MUDAN<;A INTERNA - uma abordagem envolvendo todo o departamento, 
servindo os policiais de generalizas que fazem a ponte entre .a polfcia e a 
populagao atendida. A abordagem do policiamento comunitario exerce 
internamente um papel crucial, fornecendo informag6es e esclarecimentos sobre 
os problemas da comunidade e recrutando apoio da comunidade para os objetivos 
gerais do departamento. Uma vez aceito o policiamento comunitario como a 
estrategia de Iongo prazo, todos os policiais devem pratica-lo. EST A MUDANQA 
PODE LEVAR DE DEZ A QUINZE ANOS; 

10. CONSTRU<;AO DO FUTURO - o policiamento comunit$rio oferece a 
comunidade um servigo policial descentralizado e personalizado. 0 policiamento 
comunitario reconhece que a polfcia nao pode impor ordem na comunidade de fora 
para dentro, mas que as pessoas devem ser encorajadas a pensar na polfcia 
como um recurso a ser utilizado para ajuda-las a resolver os problemas atuais da 
comunidade. Nao e uma tatica a ser aplicada e depois abandonada, e sim uma 
nova filosofia e uma estrategia organizacional que fornece a flexibilidade capaz de 
atender as necessidades e prioridades locais, a medida que elas mudam atraves 
do tempo. (TROJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1994) 

4.6 Os nove p's do policiamento comunitario 

0 policiamento comunitario e uma filosofia de policiamento personalizado de 

servigo completo, onde o mesmo policial patrulha e trabalha na mesma area numa 

base perrilanente, a partir de um local descentralizado, trabalhando numa parceria 

preventiva com os cidadaos para identificar e resolver os problemas. 

1. Filosofia. A filosofia do policiamento comunitario baseia-se na crenga de 

que os desafios contempon1neos requerem que a Polfcia fornega um servigo de 

policiamento completo, preventivo e repressivo, envolvendo diretamente a 

comunidade como parceria no processo de identificagao, priorizagao e resolugao de 
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problemas, incluindo o crime, medo ~ do crime, drogas ilfcitas, desordens ffsicas e 
. 

sociais e decadencia do bairro. Um amplo engajamento do departamento implica em 

mudangas tanto nas polfticas quanto nos procedimentos. 

~- Personaliza~ao. Com o fornecimento a comunidade do seu proprio policial 

comunitario, o policiamento comunitario quebra o anonimato de ambos os lados - os 

Policiais do policiamento comunitario e os residentes da area se conhecem a ponto 

de se tratarem pelo nome. 

3. Policiamento. 0 Policiamento comunitario mantem um forte enfoque 

repressivo; os Policiais comunitarios atendem as chamadas de servigo e realizam 

pris6es como qualquer outro policial, eles porem se preocupam tambem com a 

resolugfw preventiva dos problemas. 

4. Patrulhamento. Os Policiais comunitarios patrulham as suas comunidades, 

mas o objetivo e liberta-los do isolamento da radiopatrulha, fazendo com que 

freqOentemente fagam a patrulha a pe ou lancem mao de outros meios de 

transporte, tais como bicicletas, cavalos, motocicletas de tres rodas, etc. 

5. Permanencia. 0 policiamento comunitario requer que os Policiais sejam 

alocados permanentemente a uma certa ronda, a fim de que possam ter o tempo, a 

oportunidade e a continuidade para desenvolverem esta nova parceria com a · 

comunidade. A permanencia significa que os Policiais comunitarios nao devem ser 

trocados constantemente de ronda e que nao devem ser usados como substitutos 

dos policiais que estao de ferias ou que faltaram ao servigo. 

6. Posto. Todas as jurisdig6es, por maiores que sejam, podem ser 

subdivididas em bairros ou vizinhangas. 0 Policiamento comunitario descentraliza os 

Policiais, fazendo com que eles possam ser "donos" das rondas da sua vizinhanga, 

atuando como se fossem "mini-chefes' de polfcia, adequando a resposta as 

necessidades especfficas da area que estao patrulhando. Alem disso, o 

policiamento comunitario descentraliza o processo de decisao, nao apenas 

proporcionando ao Policial comunitario a autonomia de agir, mas tambem 

concedendo a todos os policiais para agirem na resolugao de problemas com base 

no policiamento comunitario. 

7. Preven~ao. No intuito de proporcionar um servigo completo de polfcia a 

comunidade, o policiamento comunitario equilibra as respostas aos incidentes 

criminais e as emergencias, com uma atengao especial na prevengao dos 

problemas antes que estes ocorram ou se agravem . 
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8. Parceria. 0 policiamento comunitario encoraja uma nova parceria entre as 

pessoas e a sua polfcia, apoiada no respeito mutuo, no civismo e no apoio. 

9. Resoluc;ao de problemas. 0 Policiamento comunitario redefine a missao 

da Polfcia em rela<;ao ~ resolu<;ao de problemas, de modo que o sucesso ou o 

fracasso dependam da qualidade do resultado( problemas resolvidos) mais do que 

simplesmente dos resultados quantitativos(numeros de deten<;6es feitas, multas 

emitidas, etc., conhecidos como " policiamento de numeros"). Tanto as medidas 

quantitativas como as qualitativas sao necessarias. 

4.7 As seis grandes for<;as do policiamento comunitario 

4.7.1 A polfcia 

E o chefe de polfcia que age como principal "agente de mudan<;a" - o 

indivfduo que impulsiona a mudan<;a na dire<;ao do policiamento comunitario. Mas 

embora o chefe possa querer conversar em particular com o alto comando sobre a 

decisao, a meta e abrir o processo para que ele receba influxo de dentro e de fora 

do Batalhao, assim que possfvel. A regra geral e que, em caso de duvida, e melhor 

incluir do que excluir qualquer grupo cujo apoio implfcito ou explfcito possa fazer 

diferen<;a. Dentro do Batalhao, isto obviamente significa envolver, o mais depressa 

possfvel depois que a decisao inicial de realizar a mudan<;a tiver sido tomada, o alto 

comando, a administra<;ao intermediaria, os supervisores de primeira linha, o 

pessoal operacional, o pessoal civil e temporario, e unidades especiais, tais como os 

investigadores. 

Uma palavra de conselho, baseada na experiencia de outros Batalhoes, 

sublinha a importancia de envolver dois grupos especfficos dentro do Batalhao que 

muitas vezes sao negligenciados: o sindicato ou a organiza<;ao de negocia<;ao e o 

pessoal civil e temporario. Em Batalhoes como sindicato e crucial, ja que muitos 

assuntos relacionados com a implanta<;ao do policiamento comunitario exigem seu 

apoio. Os grupos de negocia<;ao tambem podem querer uma voz, para decidir a 

posi<;ao dos policiais comunitarios constitui uma nova categoria funcional, e, se 

assim for, se esta posi<;ao deve ser considerada como a de urn especialista ou como 

parte da patrulha regular. Os sindicatos devem tambem ser encorajados a modificar 

as regras de modo a permitir aos policiais comunitarios a flexibilidade de que 
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necessitam, principalmente quando se trata de mudar horarios de trabaiho sem 
. 

possibilidade de avisar com muita antecedencia. Uma falha na obten<;,:ao do apoio e 

das sugest6es desses grupos nas etapas iniciais do planejamento corre o risco de 

aumentar a probabilidade de resistencia posterior . . 
0 mesmo e verdade para o pessoal civil e tempon1rio, que muitas vezes se 

considera sobrecarregado, mal pago e mal apreciado, enfim cidadaos de Segunda 

classe dentro do Batalhao. Nao apenas o seu envolvimento no processo de 

planejamento reconhece sua contribui<;,:ao, mas seu apoio e essencial. Considere, 

por exemplo a importfmcia de envolver despachantes de patrulha, ja que eles podem 

ser chamados a explicar pelo telefone que as novas prioridades ditadas pela 

mudan<;,:a na dire<;_:ao do policiamento comunitario significarao que um carro de 

patrulha nao mais sera despachado imediatamente, em se tratando de um caso 

trivial de roubo, ou que o Batalhao nao vai mais mandar policiais para ajudar os que 

deixaram suas chaves trancadas no carro. Como pode ser visto, o que os 

despachantes falam para os queixosos - tanto em conteudo quanto no tom - pode 

depender do sentimento que possuem a respeito do seu envolvimento na constru<;,:ao 

do sucesso do policiamento comunitario. 

4.7.2 Comunidade 

0 Batalhao pode receber a participa<;,:ao da comunidade atraves de tecnicas 

tais como pesquisas e reunioes. Embora a maioria dos Batalhoes reconhe<;,:a a 

importancia desta participa<;ao na epoca da implanta<;,:ao, muitas vezes deixam 

passar oportunidades de envolver a comunidade no planejamento. Nao apenas a 

ingerencia da comunidade e valiosa, mas sua participa<;ao proporciona mais uma 

oportunida~e de come<;,:ar a construir uma rela<;,:ao nova e mais aberta com a 

comunidade, de modo que ela sinta que sua voz e ouvida. 

4.7.3 Autoridades cfvicas eleitas 

Os prefeitos, os administradores da cidade, e o conselho da cidade exercem 

o papel dos adultos que pagam a conta, o que lhes da a palavra final. A ausencias 

de seu envolvimento precoce no processo de planejamento pode vir a significar 
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problemas posteriores - como pode ser verificado pela piada maldosa de que hoje 

em dia o escrit6rio do chefe deve ser dotado de uma porta girat6ria. Deve ser 

admitido que alguns chefes de policiamento comunitario aconselham que e melhor 

implantar os pianos rapidamente, antes que alguem reconhe_ga quao profundamente 

o policiamento comunitario pode alterar a dinamica de poder dentro da comunidade. 

Volta e meia, os moradores dos bairros de baixa renda e alta criminalidade tern 

ficado tao galvanizados pela experiencia de reaver suas ruas, que ficam estimulados 

a exercitar seus musculos politicos em outras arenas. Mais de urn chefe de 

policiamento comunitario em "maus lenc;6is" com os politicos locais conseguiu safar

se porque a popularidade do policiamento comunitario junto as varias camadas da 

comunidade proporcionou uma nova e notavel base de apoio ao poder que nao que 

nao lhes era permitido ignorar. 

Ainda assim, na maioria das circunstancias, o envolvimento das autoridades 

locais no processo de planejamento e preferlvel, ja que OS politiCOS a procura de 

votos podem muito bern querer abrac;ar o policiamento comunitario como mais urn 

beneffcio que estao proporcionando aos seus correligionarios. Novamente, o 

Batalhao deve decidir quando e como trazer as autoridades eleitas para a mesa, 

mas urn plano para atrai-los deve ser definitivamente uma meta a ser atingida no 

estagio de planejamento. 

4.7.4 A comunidade de neg6cios 

A expenencia sugere que o envolvimento da comunidade de neg6cios no 

processo de planejamento pode fazer a diferenc;a entre a aceitac;ao e a resistencia. 

No caso de grandes empresas, a polftica de captac;ao pode obter apoio, inclusive 

financeiro, para varios projetos. Do ponto de vista ideal, o envolvimento dessas 

empresas no planejamento ira construir urn novo relacionamento de cooperac;ao 

entre o pessoal da seguranc;a privada das empresas e o Batalhao policia.l, onde 

talvez os policiais comunitarios ajam como elementos de ligac;ao do Batalhao. 

lnstruir eminentes homens de neg6cios sobre o policiamento comunitario 

pode tambem significar que eles irao estimular seus empregados a participar como 

voluntaries. Em alguns casos, podem ate estar dispostos a permitir que seus 

empregados usem o tempo pago pela companhia para ajudar no programa. 
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Na outra ponta do espectro estao os neg6cios menores e as lojinhas - e a 

boa notlcia e que muitos deles ap6iam fortemente as iniciativas locais. 0 

envolvimento deles no planejamento pode produzir estreitas relag6es de trabalho, e 

mais tarde eles poderao estar dispostos a empregar indivfduos recomendados p~los 

policiais comunitarios. Muitos irao contribuir para projetos especiais com 

mercadorias ou servigos, e podem ser uma boa fonte de equipamento usado de 

escrit6rio a ser fornecido ao escrit6rio do policial comunitario do bairro. 

Os comerciantes do centro da cidade podem custar a se convencer, nos 

casos em que uma mudanga para o policiamento comunitario exija a transferemcia 

de policiais da patrulha a pe, da regiao comercial para as areas residenciais. 

Naturalmente, o ideal seria proporcionar a todas as areas o nfvel de atengao por 

parte da polfcia desfrutado freqOentemente pelas areas comerciais . Entretanto, a 

dura realidade financeira do setor publico hoje em dia exige o corte de servigo numa 

area para possibilitar urn servigo melhor nas areas de maior necessidade . Se for 

possfvel, o Batalhao deve tentar trabalhar ·com a comunidade de neg6cios, 

encontrando maneiras criativas de evitar que ela pense que suas necessidades 

estao sendo ignoradas. 

Ha boas raz6es tambem para incluir os proprietarios de im6veis, ja que o 

policiamento comunitario muitas vezes aumenta os valores desses im6veis. Na 

verdade, urn dos maiores desafios que urn governo pode enfrentar e a manutengfw 

de moradias ao alcance economico da maioria da populagao. lsto veio a tona como 

urn problema especial durante meados e final da decada de 80, quando os valores 

dos im6veis em muitas das principais areas explodiram ano ap6s ano. A medida que 

entusiasmados policiais comunitarios iam conseguindo estabilizar bairros perigosos, 

o reforgo da seguranga publico passou a gerar o fenomeno pela qual areas 

devastadas tornaram-se "im6veis quentes", na proporgao em que compradores e 

locatarios abonados passaram a inundar areas consideradas "pechincha", 

renovando os im6veis alem do alcance dos pobres que tinham vivido Ia. 

Sob o aspecto positivo, esse fenomeno valoriza os im6veis, aumenta a 

arrecadagao de impostos, e proporciona novas e atraentes oportunidades de 

moradia. Mas o inconveniente 6bvio e que muitas vezes resulta na expulsao dos 

antigos moradores de baixa renda. lsto nao apenas sobrecarrega as pessoas de 

menos recursos com problemas de mudanga aumentando a instabilidade no 

estresse familiar, mas tambem a falta de moradia de prego acesslvel para os pobres 
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pode contribuir para o crescimento nas ruas do exercito dos sem teto, criando novos 

problemas em outros lugares. 

Mesmo agora que a explosao do mercado imobiliario estancou na maioria das 

areas, o governo precisa ter sensibilidade para o seu papel, mantendo moradias de 

prec;o acessfvel para os pobres. Os policiais comunitarios freqOentemente trabalham 

com os proprietaries na escolha dos inquilinos, em troca de sua cooperac;ao na 

melhoria de suas propriedades. Mas o governo local deve sempre equilibrar a 

necessidade de melhorar as moradias que estao abaixo do padrao desejavel com a 

necessidade de garantir que os alugueis nao vao por isto subir alem da capacidade 

de pagamento dos moradores de baixa renda. 

Com esses exemplos mostram, a transic;ao para o policiamento comunitario 

pode ter urn profunda impacto na dinamica interna de uma comunidade, o que 

significa que esta transic;ao pode afetar as linhas basicas de varios tipos de neg6cio 

de diversas maneiras. Considerando que a comunidade de neg6cios e uma classe 

poderosa dentro de qualquer jurisdic;ao, o processo de planejamento que ignora 

suas preocupac;6es e suas contribuic;6es arrisca-se a ter que enfrentar serios 

problemas rna is adiante. 

0 planejamento pode ainda significar ter que fazer escolhas duras, tais como 

tirar policiais da patrulha a pe das areas comerciais. Porem a alternativa comum de 

impor tais decis6es a honradas proprietaries e administradores de neg6cios, sem 

ouvir suas preocupac;6es ou sem instruf-los sobre os motivos que estao por detras 

dessas decis6es, corre o risco de uma probabilidade maior de alienac;ao e protesto 

duradouros. 

4. 7.5 Outras instituic;6es 

A expansao da missao policial para incluir a desordem e a decadencia da 

comunidade significa que os policiais operacionais rotineiramente terao que apelar 

para ·a ajuda de outras instituic;6es publicas nao lucrativas . lsto pode significar ter 

que envolver a prefeitura em esforc;os para elevar o padrao das moradias ou para 

fechar pontos de drogas. Pode significar pedir ajuda ao Batalhao de limpeza publica 

para remover lixo. Em determinada comunidade, significa pressionar o planejador da 

cidade para que apresse a construc;ao de calc;adas nos bairros de baixa renda, de 
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modo que as crianc;as possam ir para a escola sem ter que se atolar na lama nos 

dias de chuva. Em muitas comunidades, isto significa envolver os Clubes de 

Rapazes e Moc;as, o Exercito da Salvac;ao sociedades de ajuda aos sem teto, 

bancos de alimentos, e iniciativas a diversos problemas sociais. 

Atacar este assunto no planejamento ajuda a antecipar problemas com as 

autoridades, evita batalhas administrativas homericas e muitos outros obstaculos 

com que e posslvel se deparar ao lidar com agencias publicas; se esse assunto 

nao for tratado com cuidado , os policiais comunitarios poderao acabar ficando 

estressados tentando ser tudo para todos, ficando cada vez com menos tempo para 

as suas atividades policiais usuais. 

4.7.6 A mldia 

0 governo e a imprensa tern tido por muito tempo urn relacionamento 

espinhoso e litigioso, mas talvez nenhuma repartic;ao publica fuja mais da imprensa 

do que a pollcia. Embora este conselho muitas vezes va parar em ouvidos surdos, o 

Batalhao deveria tentar desenvolver uma relac;ao de trabalho com a mldia local, para 

que ela possa ajudar nos esforc;os para instruir o publico sobre o que e o 

policiamento comunitario eo que ele pode significar para a comunidade. 

Pelo menos, pode-se pedir a mfdia local que ajuda a anunciar as reuni6es 

publicos. Alem disso, a meta deveria ser identificar urn ou mais jornalistas cujo 

trabalho parece consciencioso e responsavel, e entao sugerir-lhes uma hist6ria 

sobre este grande conceito novo chamado policiamento comunitario - talvez 

indicando como tantos colegas seus perderam o barco da educac;ao do publico 

sobre o grande alcance deste enfoque. Mesmo que urn reporter nao va produzir 

artigos que ajudem a preparar a comunidade antes da mudanc;a , pelo menos pode

se ter desenvolvido urn contato que estara disposto a relatar sucessos que 

venham a ocorrer. Deve-se ter em mente que todos os trabalhos tern suas pr6prias 

restric;6es, e que mesmo urn jornalista entusiasmado avido para fazer urn materia 

sobre este novo conceito, pode ser surpreendido ao ver sua obra cortada para 

poucos paragrafos e relegada as paginas secundarias, se outras notfcias 

sensacionais tiverem empolgado no mesmo dia. 0 melhor e continuar tentando, na 

esperanc;a de que qualquer cobertura se revelara positiva e util. 



4.8 Vantagens do policiamento comunitario 

a) lnclusao da comunidade no planejamento; 

b) Predominfmcia do policiamento ape; 

c) Estimula o contato do policial como cidadao; 

d) Os policiais sao solucionadores de problemas; 

e) Controle da corrupgao como apoio da populagao; 

f) Maior visibilidade dos policiais; 
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g) Necessidade de mudangas no sistema de avaliagao, recompensando o 

espfrito comunitario: 

h) Redugao do uso do telefone de emergencia, ficando s6 para emergencias 

reais; 

i) A populagao tern outros canais de comunicagao com a polfcia; 

j) Aumenta a eficacia das ag6es desenvolvidas. 

4.9 Beneficios do policiamento comunitario ao policial 

a) Aumento da responsabilidade; 

b) Liberdade para explorar novas ideias; 

c) Solugao de problemas da comunidade; 

d) Profissionalismo; 

e) Retorno positivo da comunidade; 

f) Assistencia comunitaria; 

g) Redugao do stress; 

h) Sensa de realizagao; 

i) Redugao do cinismo; 

j) Trabalho com orgulho; 

k) Aumento da seguranga. 
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4.1 0 Beneflcios do policiamento comunitario para a comunidade 

a) Sensa<;ao de seguran<;a (redu<;ao do medo do crime). 

b) Canal direto de comunica<;ao da pollcia com a comunidade em rela<;ao ao 

crime; 

c) Mutuo respeito e confian<;a; 

d) lndica<;ao das necessidades e prioridades da comunidade a pollcia; 

e) lntegra<;ao comunitaria com a pollcia; 

f) Elimina<;ao da mentalidade "Nos x eles" 

g) Envolvimento na solu<;ao dos pr6prios problemas; 

h) Tratamento individualizado; 

f) Redu<;ao das tens6es com a pollcia; 

j) Contato com a pollcia face a face; 

k) Preven<;ao do crime; 

I) Movimento das for<;as do bairro. 

4.11 Dificuldades na implanta<;ao do policiamento comunitario 

Quando se lan<;a uma nova ideia, mesmo quando testada com sucesso, 

esbarramos no paradigma da nao aceita<;ao. No policiamento comunitario, 

observamos essa resist€mcia, que pode ter como causa os seguintes fatores: 

a) Desconhecimento por parte do policial, do que seja policiamento 

comunitario; 

b) Falta de doutrina sobre policiamento comunitario; 

c) Nfvel de instru<;ao do policial militar; 

d) Desinteresse do policial militar pela profissao; 

e) Deficiencia na forma<;ao e no treinamento; 

f) Centraliza<;ao excessiva. 

Citam-se as dificuldades e nao as desvantagens, pois acredita-se que se elas 

existirem e forem desenvolvidas integradas a outras a<;6es, serao detectadas 
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facilmente, possibilitando que o comandante da fragao adote medidas de corregao, a 

fim de assegurar a continuidade do trabalho. 

4.12 Eficacia do policial e eficiemcia do policiamento comunitario 

Segundo Brondeur (2002, p. 32-38}, quando alguem pergunta se as polfcias 

sao eficazes, 0 primeiro pensamento que nos vern a cabega e eficaz fazendo 0 que? 

0 papel apropriado da polfcia na sociedade tern sido uma materia por muitos anos 

debatida, mas ha poucas duvidas de que o trabalho de controlar o crime e 

considerado como a prioridade maior da polfcia sob o modelo tradicional. Esses 

metodos tradicionais usados para combater o crime incluem detengao, incapacitagao 

e reabilitagao. 

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

emergencia e a justiga como concebidos tradicionalmente, recebem uma atengao 

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

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

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

pequena proporgao da demanda total pelo servigo policial, e as.sim, argumenta-se, 

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

polfcia. Em segundo Iugar, pesquisas anteriores sugerem que as polfcias nao tern 

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

nao emergenciais representam a preocupagao mais frequente dos residentes nas 

comunidades. 

A mais convincente razao para reorganizar as prioridades atribufdas as 

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

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

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

objetivo principal da polfcia), mas, ao contrario, sugere que meios alternativos de se 

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

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

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

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

policiamento comunitario tambem a comunidade auxilia na resolugao destas 

questoes, participando ativamente e auxiliando os policiais na fiscalizagao e inclusive 
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sugerindo maneiras de resolver o problema em parceria. 

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

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

co~unitario e se e urn investimento que vale a pena. Em relagao a isso, existem 

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

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

policiamento comunitario, tal custo e mais ou menos caro do que o do policiamento 

tradicional, reativo? Segunda: Quais sao os beneffcios ou ganhos associados a este 

novo modelo de policiamento? Respondidas as questoes a seguir. 

A respeito da questao custos, Brondeur (2002, p. 46) afirma, muito embora 

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

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

num futuro proximo, quando se tornar totalmente operacional. Ele considera que as 

cidades devem esperar gastar consideravelmente mais no policiamento comunitario 

nos pr6ximos anos, se os administradores da polfcia continuar a seguir o atual plano 

de implementagao. 

Para muitas organizagoes que desejam simplesmente mudangas superficiais, 

mais do que mudangas substanciais, o custo nao deve ser a preocupagao principal. 

Mas para aquelas que estao determinadas a introduzir mudangas fundamentais na 

organizagao e fungao da polfcia, o atual curso de agao da policia certamente trara 

custos maiores. Para discutir este ponto, a questao deve ser invertida. 

Especificamente, saber como gastar menos para: a) reciclar e reestruturar 

inteiramente a organizagao policial inteira de cima para baixo; b) acrescentar novos 

papeis e responsabilidades a policia; c) conservar todas as fungoes policiais 

existentes hoje. 

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

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

de aula e em campo. 0 maior problema de custo, entretanto, e o ponto (c) acima 

· citado: o desejo de adicionar novas fungoes a policia sem eliminar ou reduzir as 

atuais responsabilidades policiais. Se a comunidade espera que os policiais 

comparegam aos encontros comunitarios, organizem e mantenham as associagoes 

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

atendimento as chamadas do 190. Este e talvez o problema de implementagao mais 

serio e mais comum que as organizagoes policiais enfrentam em grandes areas 
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urbanas, ou seja, fracasso em revender os servi<;os da polfcia para o publico. 

Repetidamente, as organiza<;6es policiais tentam introduzir novas atividades do 

policiamento comunitario usando o or<;amento existente enquanto continuam o 

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

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

prioridade diminufda. Na expectativa das cidades deve-se precisar de mais policiais 

a curto prazo para conseguir uma implementa<;ao bern sucedida. 

Ha raz6es para se acreditar que algum dia o policiamento comunitario possa 

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

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

nos engajarmos num planejamento a Iongo prazo ou implementarmos uma reforma 

eficaz. 0 problema nfm sao os custos, mas a rela<;ao custo-eficacia. A questao mais 

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

comunitario produzira efeitos mais benefices para a sociedade do que o 

policiamento repressive? 

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

quanto se pode esperar de melhoria para a sociedade sob este novo modelo, se o 

policiamento comunitario e mais caro em termos absolutes se em Iongo prazo, 

produz urn impacto significativamente maior sobre os problemas do bairro. 

0 problema que enfrentamos e a incerteza em rela<;ao tanto aos custos 

· . quanto aos beneffcios. Os custos potenciais sao rna is tanglveis do que os ganhos, 

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

comunitario for explorado em toda a sua extensao. 

A ideia basica da associa<;ao poHcia-comunidade e melhorar a capacidade de 

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

multiplicar os recursos disponlveis para a polfcia sem necessariamente aumentar o 

or<;amento policial. Os multiples efeitos do "envolvimento da comunidade" permitem 

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

Precisa-ses entao pensar em termos de identificar as organiza<;6es policiais . que 

fizeram urn born trabalho na mobiliza<;ao dos recursos da comunidade para 

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

5 PROJETOS DE POLICIA COMUNITARIA NA PMPR 

5.1 Projeto POVO 

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

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

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

com a comunidade, ou seja, uma constante troca de informa<;6es. Essa integra<;ao 

visava a redu<;ao da criminalidade e da sensa<;ao de inseguran<;a, promovendo, 

ainda, urn aumento da resistemcia ao crime na implanta<;ao de tecnicas preventivas 

e, igualmente, eliminando as condigoes que afetam a manutengao da ordem publica. 

Em agosto de 2001, como laborat6rio, foi implantada, nos bairros Jardim das 

Americas, Portao e Santa Felicidade a nova versao do Projeto POVO. Em face da 

sua aceitagao, por decisao governamental, progressivamente foram implementados 

em outros bairros e principais cidades do interior do Estado. Ampliou-se o 

treinamento, chegando a perto de 14.000 (catorze mil} policiais, inclusive com apoio 

do Governo Federal atraves da Secretaria Nacional de Seguranga Publica 

(SENASP) e do Fundo Nacional de Seguranga (FUNSEG), que alem do treinamento, 

viabilizou a compra de viaturas e equipamentos. Em abril de 2004, o Comando-Geral 

da Corporagao editou a Diretriz 002/2004-PM/3, estabelecendo as bases para o 

planejamento, coordenagao, execugao e controle, em todo Estado, do policiamento 

comunitario. 

Em agosto de 2005, cumprindo determinagao governamental, o Comando

Geral editou o Plano Especial no 001/2005- PM/3, estabelecendo as condigoes para 

a implantagao do Projeto POVO nos 75 (setenta e cinco) bairros de Curitiba. 

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

melhorado, adaptado as novas realidades e as novas tecnologias e cada vez mais 
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dentro da filosofia e das estrategias do policiamento comunitario, foi reativado como . 

urn projeto institucional da Polfcia Militar do Parana e do Governo do Estado. 0 

objetivo e o de efetivamente frazer expressivos resultados no campo da seguranga 

publica, mais especificamente na prevengao crim!nal, no auxflio e socorro 

comunitarios e na necessaria integragao com a comunidade. 

A Polfcia Militar do Parana tern sua missao estabelecida na DIRETRIZ 

GERAL DE PLANEJAMENTO E EMPREGO DA PMPR, na qual encontramos a 

seguinte afirmagao: "no contexto sistemico da defesa social, a Polfcia Militar assume 

papel de relevfmcia na preserva9ao da ordem publica, prevenindo ou inibindo atos 

anti-sociais, atuando repressivamente na restaura9ao da ordem publica, adotando 

medidas de prote9ao e socorro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da 

administra9ao publica no exercfcio do poder de polfcia que /he couber." (DIRETRIZ 

N.0 004/2000- PM/3). Assim, urn dos Pressupostos Basicos do emprego operacional 

dos efetivos da PMPR no tipo que a Doutrina define como "Policiamento Ostensivo 

Geral" e a Policia Comunitaria. 

Policia Comunitaria, doutrinariamente na PMPR, "e entendida como a 

conjugagao de todas as forgas vivas da comunidade (a propria comunidade, a 

comunidade de neg6cios, as autoridades clvicas eleitas, as polfcias todas, as outras 

instituigoes e autoridades e a mfdia), sob a coordenagao de policiais especialmente 

designados, no sentido de preservar a seguranga publica, prevenindo e inibindo os 

delitos ou adotando as providemcias para a repressao imediata. Deve ser entendida 

tambem como uma filosofia de atuagao da Polfcia Militar, marcada pela intensa 

participagao da comunidade na resolugao dos · problemas afetos a Seguranga 

Publica." (DIRETRIZ N.0 002/2004- PM/3) 

A policia comunitaria, como uma nova "filosofia de pensar e agir na prote9ao 

e socorro publicos', baseia-se na crenga de que os problemas sociais terao solugoes 

cada vez mais efetivas, a medida que haja a participagao da populagao na sua 

identificagao, analise e discussao. 

Por tal motivo tem-se, para a Polfcia Militar, como agencia publica de 

protegao e socorro comunitario, alguns pressupostos basicos do policiamento 

comunitario que perfeitamente se aplicam no conceito deste Plano Especial. Sao 

eles: 



59 

a) a prioridade da atua<;ao preventiva (proativa) da Polfcia Militar, agindo 
prioritariamente, para evitar que delitos aconte<;am, como atenuante de 
seu emprego repressivo; 

b) a presen<;a mais permanente do policial-militar junto a uma determinada 
localidade; 

c) a preferE'mcia pelo emprego do policiamento no processo a. pe, mais 
proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

d) a resposta ao maior numero possfvel de acionamentos tendentes a sua 
total ida de; 

e) a transparencia das atividades desempenhadas pela polfcia, de forma a 
permitir urn maior controle e participa<;ao no planejamento operacional, 
pela popula<;ao; 

f) urn maior enfoque para a necessidade de urn envolvimento comunitario, 
na busca da excelencia organizacional da Polfcia Militar, proporcionando 
melhor qualidade de vida a comunidade. (DIRETRIZ N.0 004/2000 -
PM/3). 

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

Policiamento Ostensivo Volante - o Projeto POVO - que e urn dos projetos 

desenvolvidos pela Polfcia Militar do Parana baseados nessa nova "fi/osofia de 

pensar e agir na protegao e socorro pubficos'. 

A preserva<;ao da ordem publica por meio da polfcia ostensiva, dentro de urn 

subsetor, atendendo as ocorrencias policiais ali verificadas, quer por solicita<;ao 

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

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

atua<;ao preventiva e subsidiar o escalao superior no planejamento estrategico e 

operacional. 

A atua<;ao policial no Projeto POVO nada mais e que a basilar atividade de 

"policiamento ostensivo" (principal caracterfstica da atividade policial-militar) que 

tam bern destaca a chamada "a<;ao de presen<;a" ( outra caracterfstica da atividade 

policial-militar) tanto real quanto potencial, obedecendo primordialmente ao prindpio 

da "responsabitidade territorial" e, secundariamente, mas nao menos importantes, 

aos prindpios da "aplica<;ao" e da "antecipa<;ao", acrescida, Jogicamente, dos 

procedimentos da filosofia da Polfcia Comunitaria ja abordados. 

Assim, em resumo, o Projeto POVO e o tipo de Policiamento Ostensivo 

Geral, nos processos "a pe" e "motorizado", nas modalidades de 

"patrulhamento" e "permanencia", de circunstancia "ordinaria", "urbano", 

"diuturno", "desdobrado no terreno", com "limites de responsabilidade" 
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territorial e geografica perfeitamente definidos, desenvolvido junto a 
comunidade para interac;ao e integrac;ao, com a filosofia de policia comunitaria 

e que tern por objetivos especfficos: 

orientar a prevenc;ao de delitos ou dissuadir sua pratica, pela presenc;a 
efetiva do policiamento ostensivo; 
atender de forma mais rapida, eficiente e eficaz as ocorrencias policiais; 
intensificar o patrulhamento nos locais e horarios de risco, de forma a 
reduzir as oportunidades para a pratica de delitos; 
proporcionar maior acessibilidade e consequente participac;ao da 
comunidade nos assuntos de seguranc;a publica; e 
ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar junto a comunidade 
para torna-lo conhecido e participante nas soluc;oes dos problemas de 
seguranc;a individual e comunitaria, localizados ou pr6prios de bairros, no 
setor de atendimento da Estac;ao POVO. (DIRETRIZ N.0 004/2000 -
PM/3). 

Pela definic;ao institucional do Projeto POVO, a Estac;ao M6vel POVO e 

composta de uma (01) viatura e de duas (02) ate seis (06) motocicletas atuando em 

apoio, podendo tambem ser desenvolvida em bicicletas ou a cavalo, com uma 

guarnic;ao de quatro (04) ate dezesseis (16) PM, sendo dois (02) PM embarcados na 

viatura e os demais nos outros processos, atuando com a suplementac;ao de urn (01) 

telefone celular para cada estac;ao, urn (01) radio VHF m6vel em cada viatura 

(autom6vel e motocicletas), e urn radio VHF portatil para cada policial, desde que ele 

ja nao esteja nas viaturas e motos, possibilitando contatar diretamente a cada urn 

deles ou a todos simultaneamente. Gada Estac;ao POVO e designada para 

atendimento a urn determinado setor ou subsetor (bairro) de responsabilidade 

territorial das Unidades Operacionais de Area. 

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

subsetor, atendendo as ocorr€mcias policiais ali verificadas, quer por solicitac;ao 

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

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

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

operacional. 

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

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

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

comunidade. 
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5.2 Patrulha Escolar Comunitaria 

A PEC - Patrulha Escolar Comunitaria - surgiu no ano de 1994 

(incrementada posteriormente em 1997) por meio do Projeto Gralha Azul, no qual a 

Polfcia Militar do Parana, sensfvel ao problema da educac;ao e consciente da sua 

responsabilidade para com a comunidade, buscou minimizar o problema da violencia 

nas escolas. Para isso foram implementadas ac;6es direcionadas especificamente 

para a seguranc;a das escolas da rede estadual e municipal de ensino. 0 objetivo 

era o de reduzir ao maximo qualquer comportamento ou atividade que colocasse em 

risco o bem-estar e a seguranc;a das crianc;as e dos adolescentes. 

A ac;ao de polfcia ostensiva preconizada pelo projeto G ralha Azul era 

desenvolvida· por duplas de Policiais-Militares femininas que realizavam suas 

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

internas, externas e adjacentes aos estabelecimentos de ensino da Capital. Estas 

ac;6es eram complementando com visitas programadas a eles, com a finalidade de 

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

frequentavam nossas escolas. 

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

mais que urn projeto institucional, pois tambem foi reciclado, melhorado e melhor 

estruturado para realmente estar dentro da filosofia e das estrategias do 

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

estrutura de projeto de Governo do Estado. 

Repetindo e reforc;ando as considerac;6es anteriores sobre o Projeto POVO, o 

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

planejamento e execuc;ao de atividades operacionais" (Diretriz no 004/2000- PM/3), 

executando na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, tambem nada mais e que a 
basilar atividade de "policiamento ostensivo" em "ac;ao de presenc;a" que deve atuar 

precipuamente preventivamente. A prevenc;ao se da pela observac;ao da filosofia de 

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

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

sobre o trabalho policial, pelo assessoramento a escola quanto a seguranc;a; e pela 

interac;ao com a comunidade escolar e com as autoridades locais. 
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0 Projeto "Patrulha Escolar Comunitaria" esta dividido em cinco etapas, a 

saber: 

- Avaliac;ao das instalac;oes do estabelecimento quanto a seguranc;a que 

estas proporcionam ou nao, com sugest6es de aprimoramento e adaptac;oes, com a 

emissao de "laudo de seguranc;a" para instruir solicitac;6es de recursos oficiais para 

reparos e adaptac;6es; 

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

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

(identificar problemas comuns, buscar soluc;6es, refletir sobre os papeis de cada 

segmento e obter compromissos em cada segmento social); 

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

procedimentos (administrac;ao e comunidade escolar); 

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

funcionarios); e 

- Elaborac;ao do Plano de Seguranc;a. 
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CAPITULO VI 

5 METODOLOGIA 

A pesquisa foi orientada pelos seguintes pressupostos balizadores, sem, no 

entanto serem testados qualitativamente ou quantitativamente: 

- A polfcia comunitaria e mais eficaz que a polfcia tradicional; 

-As ag6es de polfcia comunitaria previnern mais o crime do que o tradicional; 

- As dificuldades de implantagao do Projeto POVO sao insignificantes em 

face dos resultados. 

5.1 Caracterizagao do estudo 

A presente pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2008, na Polfcia 

Militar do Parana, nas unidades operacionais do Comando do Policiamento da 

Capital (CPC). Foram distribufdos 450 questionarios e foram devolvidos pelas 

unidades 284 respondidos. 

Quanto aos objetivos tragados, segundo a classificagao de Gil (2002), esta 

pesquisa foi explorat6ria, em fungao de que e preciso uma maior familiaridade e 

conhecimento dos assuntos e opini6es relacionadas com o problema. Esse 

procedimento facilitou a abordagem te6rica e a mensuragao de resultados a serem 

obtidos na pesquisa de campo. Como tambem sera necessaria conhecer o 

comportamento e o que pensa os oficiais e pragas da Polfcia Militar do Parana sobre 

a polfcia comunitaria, implantada na PMPR atraves do Projeto POVO, bern como 

sobre o que pensa a comunidade sobre esse programa, sera utilizado uma Survey 

como tecnica para a obtengao de dados primarios, que na definigao de Gil (2002) 
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apresenta as seguintes vantagens: conhecimento direto da realidade, economia e 

rapidez e quantifica<;ao. Como a pesquisa e basicamente quantitativa, para o 

levantamento de dados podem ser empregados varios metodos, como entrevistas, 

formularios, questionarios, entre outros, como definem Marconi e Lakatos (2001 ). 

5.2 Analise de dados 

Seguindo as orienta<;6es de Samara e Barros (2002), os dados foram 

agrupados em tabelas e analisados de forma combinada, de modo que seja 

permitido inferir e apontar conclus6es, sobre necessidade ou nao de mudan<;a na 

execu<;ao das a<;6es de polfcia comunitaria na PMPR, implantadas atraves do 

Projeto POVO. Para isso os dados foam registrados de modo estratificado e 

relacionados com as hip6teses de pesquisa, as quais nao se. pretende sejam 

testadas, mas apenas utilizadas como guisas de orienta<;ao da pesquisa. 
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CAPiTULO VII 

6 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Como ja enfatizado, do total de questionarios distribuidos foram respondidos 

284, os quais produziram os resultados adiante comentados, tanto quantitativamente 

como qualitativamente. 

Na primeira questao de pesquisa, que teve por objetivo estratificar o tempo 

de servigo dos policiais-militares que responderam, foi perguntado: "1. Quanto 

tempo de servi~o possui na PMPR?" Encontramos os seguintes resultados como 

respostas: 

148; 52% 

l!l Ate 5 anos 

• 6 a 10 anos 

o 11 a 15 anos 

o 16 a 20 anos 

• 21 a 25 anos 

10 26 a 30 anos 

• mais de 30 anos 

Grafico 1 - TEMPO DE SERVI90 DOS PESQUISADOS PRESTADO A 
PMPR. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 



66 

A maior parte dos pesquisados esta compreendida na faixa de servi<;o que vai 

de zero ate dez a nos de servi<;o (79°/o ). Portanto, na sua maioria, sao policiais

militares com pouco tempo de servi<;o, sem apresentarem dogmas ou r6tulos da 

policia do "passado", o que podera influenciar as respostas as demais questoes, 

sem, no entanto invalidarem. Como sera mostrado no Grafico n° 3, estes policiais, na 

sua maioria sao do nivel de execu<;ao das atividades de policia, dentre elas, 

naturalmente, as atividades de policia comunitaria. 

Na segunda questao de pesquisa, que teve par objetivo estratificar a 

hierarquia dos policiais-militares que responderam, foi perguntado: "2. Voce e 
integrante de qual posto/gradua~ao na hierarquia da PMPR?" Encontra-se os 

seguintes resultados: 

0; 0% 

25; 9% 

246; 86% 

Iii Oficial Superior 

• Oficial lntermediario 

o Oficial Subalterno 

o Pra9a Especial 

• 3° Sargento a 
Subtenente 

I§ Cabo - Soldado 

Grafico 2- ESTRATIFICA<;AO HIERARQUICA DOS PESQUISADOS. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Como a pesquisa foi realizada em unidades essencialmente operacionais, era 

natural que o resultado fosse expressivo no sentido de que mais Soldados e Cabos, 

como aconteceu (86o/o ), respondessem a pesquisa. Nestas unidades, cerca de 80o/o 
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( oitenta por cento) do efetivo e composto por Soldados e Cabos 1. Este resultado e 

importante, pois nas pr6ximas questoes, as quais avaliam qualitativamente os 

avan<;os da policia comunitaria, atraves do Projeto Povo, podemos verificar como os 

executores do policiamento comunitario estao percebendo essa nova forma de 

atua<;ao da Policia Militar, que e inovadora e dificil de ser aceita. Portanto, esses 

resultados, serao balizados por policiais da linha de frente, os quais enfrentam 

diariamente as dificuldades impostas pela missao policial. 

A terceira questao do questionario, que teve por objetivo identificar a area de 

atua<;ao dos policiais-militares que responderam, foi perguntado: "3. Qual e 
atualmente a sua area de atua~ao na PMPR?" Registrou-se os seguintes 

resultados: 

36; 13% 

207; 73% 

41; 14% 

@1 Administrativa 

• Operacional 

0 Outra 

Grafico 3- AREA DE ATUA<;AO DOS PESQUISADOS. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Como a pesquisa foi realizada exclusivamente em Unidades Operacionais, 

tambem entende-se como muito natural o fato de 73°/o (setenta e tres por cento) dos 

1 Como exemplo, citamos o oaso do 13° Batalhao de Policia Militar, que e a Unidade responsavel pelo 
policiamento na Regiao Sui de Curitiba. Esta Unidade tern, de acordo com o seu Quadro de 
Organizac;ao e Distribuic;ao de Efetivo, a previsao legal de 728 policiais-militares, dos quais 658 sao 
Cabos e Soldados. 
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entrevistados serem da area operacional e apenas 14 °/o ( quatorze por cento) da area 

administrativa. lsso vai facilitar o entendimento das quest5es qualitativas que ajudam 

ou atrapalham a implantagao e consolidagao da policia comunitaria. 

Na quarta questao o objetivo foi conhecer o nivel de contato e entendimento 

dos pesquisados sabre policiamento comunitario, foi perguntado: . "4. Voce ja 

participou de alguma atividade de policiamento em que tenha sido aplicada a 

filosofia, aspectos conceituais ou caracteristicas do Policiamento 

Comunitario?" Encontram-se os seguintes resultados: 

44; 15% 

68; 24% 174; 61% 

EiJ Sim 

• Nao 
o Parcialmente 

Grafico 4 - EXPERIENCIA E CONTATO DOS PESQUISADOS COM A 

POLiCIA COMUNITARIA. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Percebe-se claramente que o tema policia comunitaria, bern como 

conceitos e caracterfsticas do policiamento comunitario nao sao novidade 

para OS pesquisados. ISSO e urn indicador de que OS programas e projetos 

nesta area estao sendo bern difundidos. 

Outro dado positivo revelado e que a maioria dos policiais-militares possui 

conhecimento da filosofia que norteia o policiamento comunitario, inclusive com 

expressiva participagao de atividades atinentes a essa nova modalidade de 

policiamento. 
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Verifica-se a preocupagao dos comandantes em preparar melhor os 

policiais-militares para uma familiarizagao e engajamento no policiamento 

comunitario e consequents aplicagao nas respectivas areas de atuagao das 

unidades operacionais que foram avaliadas neste estudo, no caso Curitiba. 

Na quinta questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a opiniao dos 

pesquisados sabre a eficacia do policiamento comunitario e do tradicional, foi 

perguntado: "5. Na sua opiniao qual forma de policiamento melhor atende as 

necessidades da popula~ao e da PMPR em Curitiba?" Encontra-se os seguintes 

resultados: 

24; 8% 

109; 38% 151; 54% 

tw Policiamento 
Comunitario 

• Policiamento Tradicional 

o Outro 

Grafico 5- OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE QUAL 0 MELHOR TIPO 

DE POLICIAMENTO. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Como ja indicado nas respostas anteriores, Grafico 4, o nivel abrangente 

de contato e conhecimento dos pesquisados com a policia comunitaria esta 

possibilitando que seja analisado qual o melhor tipo de policiamento para a 

comunidade. 

0 resultado obtido em resposta a questao proposta sabre se a forma de 

policiamento que melhor atende o cidadao, predominou a concordancia majoritaria, 

no sentido de a maior eficiencia estar concentrada no policiamento comunitario. 
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Entretanto, tem-se que levar em considera9ao que 38°/o (trinta e oito por 

cento) dos entrevistados ainda consideram como melhor op9ao para a comunidade o 

policiamento tradicional. Aponta-se, assim, a necessidade de coexistencia entre o 

policiamento comunitario e o tradicional, com maior efetivo para ambos, e estes 

devem trabalhar com maior comprometimento. Nao se quer com o policiamento 

comunitario extinguir o policiamento tradicional, mas agregar valores, com uma nova 

filosofia e modo de agir e encarar o cidadao, nao apenas como numero, mas como 

um cliente que precisa ser compreendido pela sua policia. 

A missao principal e a preven9ao, o Policiamento Comunitario e o ideal, 

pois inibe o acontecimento de ilicitos, porem necessita de efetivo mais capacitado. E, 

aliado a esta face do policiamento, precisa-se de efetivo bem treinado e bem 

capacitado para dar respostas imediatas, muitas vezes repressivas, onde a 

preven9ao tenha falhado, dai tambem a importancia do policiamento tradicional. 

Na sexta questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a opiniao dos 

pesquisados sabre as dificuldades de implanta9ao da policia comunitaria, foi 

perguntado: "6. Na sua opiniao a prevalencia da cultura de policia reativa 

(policiamento tradicional) no seio da tropa seria um entrave para a 

Consolida~ao da Doutrina de policia comunitaria na PMPR?" Encontra-se os 

seguintes resultados: 

35; 12% 

93; 33% 156; 55% 

1m Sirn, pais optou-se utilizar policiais-rnilitares do policiarnento tradicional, ha urn 
paradigrna a ser quebrada 

• Nao, o treinarnento continuo e a conscientiza<;ao da tropa sao rnais que 
suficientes para irnpor urn no\0 cornportarnento operacional 

o Outro 

Grafico 6 - OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE DIFICULDADES DE 

IMPLANTAf;AO DA POLiCIA COMUNITARIA. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008 
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Urn numero expressive 5q% (cinquenta e cinco por cento) dos 

pesquisados - acredita que o maior obstaculo, a maior dificuldade para a 

implantagao da polfcia comunitaria foi o fato de serem empregados os policiais que 

faziam apenas "policiamento tradicional". Assim, tambem apontaram que existia urn 

paradigma a ser quebrado, em oposigao a 33% (trinta e tres por cento) que 

acreditam no treinamento, como forma de assimilagao e ate mesmo de imposigao de 

da nova filos6fica de trabalho. 

Com relagao as respostas, num primeiro plano precisa ser enfatizado que o 

policiamento comunitario nao e elitista e nao pode ser concebido como uma unidade 

isolada dentro da lnstituigao, como preceitua urn dos seus principios. Por isso, 

quando se comega a sua implantagao, nao se pode comegar pelos mais novos ou 

pelos policiais com menos tempo de servigo, assim como tambem nao se pode 

contratar novos policiais para essa missao. 0 que precisa acontecer e urn processo 

de migragao Iento e estruturado, para que nao se erie a ideia de "ordem", de 

"imposigao", como alguns ate entenderam como positivo. A nova filosofia de trabalho 

precisa ser trabalhada em todos os policiais existentes, para que percebam os 

beneflcios que essa nova forma de atuagao passa a agregar ao seu dia-a-dia e aos 

resultados possfveis. Portanto, nao existe outra maneira, senao empregar os 

policiais existentes, que ate entao s6 faziam policiamento tradicional, forgando a 

quebra gradativa desse "paradigma". Os pesquisados conseguiram ter a 

sensibilidade que o processo de mudanga exige, o que e urn fator a ser explorado na 

implantagao e principalmente no endomarketing que a lnstituigao precisa 

desenvolver para esse "novo produto", chamado "policiamento comunitario". 

Na setima questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a opiniao 

dos pesquisados sobre a eficacia do policiamento tradicional, foi perguntado: "7. Na 

sua opiniao, o policiamento tradicional, esta sendo eficaz no combate a 
criminalidade em Curitiba?" Encontram-se os seguintes resultados: 



201; 71% 

Iii Sim, pois o policiamento comunitario e ainda incipiente e se resume em visitas e re-visitas esporadicas, nao 
ha~.endo a propalada integrayao comunitaria e a tentativa das resolu96es dos problemas comunitarios que se 
resume em meros registros estatistico 

• Nao, os efeti1.0s e os meios sao insuficientes para atender a demanda, mesmo contando como suporte de 
pessoal do policiamento ostensi1.0 1.0lante (POVO), que a rigor pouco tern avanyado em termos de policia 
comunitaria. 

o Outro 
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Grafico 7 - OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE A EFICACIA DO 

POLICIAMENTO TRADICIONAL. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

De forma express iva - 71 °/o (setenta e urn por cento) dos pesquisados -

entendem que o policiamento tradicional nao e eficaz no combate a criminalidade. 

Esse e urn dado importante, pois aponta a compreensao dos policiais de rua que o 

trabalho que estava sendo desenvolvido pela policia nao pode continuar, pois nao 

atinge os fins previstos. 0 policiamento comunitario surgiu, num primeiro plano, 

como alternativa para o combate ao crime e principalmente redu<;ao do medo do 

crime. 

Sem duvida, os dados evidenciam uma condi<;ao deficitaria, que fica patente 

a preocupa<;ao do publico avaliado em demonstrar que a eficacia do policiamento 

tido como tradicional, esta aquem das reais necessidades para combater com mais 

efetividade a criminalidade. Portanto uma mudan<;a de postura operacional da 

Policia Militar do Parana e necessaria e a implanta<;ao consolidada do Policiamento 

Comunitario facilita muito a intera<;ao com a comunidade, podendo sim influir 

positivamente nos indices de criminalidade. 

Na oitava questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a opiniao dos 

pesquisados sabre a eficacia do Projeto POVO, foi perguntado: "8. Na sua opiniao 

como classificaria a aplica~ao atual da modalidade de Policiamento 
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Comunitario, implantada atraves do POVO?" Encontram-se os seguintes 

resultados: 

21; 7% 71; 25% 

192; 68% 

E apenas uma nova filosofia ou modalidade de policiamento que poden3 ser 
passageira, a exemplo de outras experiencias e tentativas mal sucedidas 

• E uma soluc;ao tecnica e eficiente que podera ser duradoura, se hou\ter uma 
nova rearticulac;ao operacional ou seja: o policiamento comunitario de\te ser 
complementar ao policiamento tradicional e nao substituti\tO 

o Outro 

Grafico 8 - OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE A EFICACIA PROJETO 

POVO. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Pelo resultado das respostas a esta questao, percebe-se que os 

pesquisados acreditam no Projeto POVO, pois 68°/o (sessenta e oito por cento) 

consideram-no como uma solu9ao tecnica, que veio para ficar. Contudo, na mesma 

resposta tambem esta embutido que o policiamento comunitario e um complemento 

do policiamento tradicional e nao algo milagroso, que veio para substitui-lo. 

Um numero que tambem nao pode ser ignorado - 25°/o (vinte e cinco por 

cento) - dos pesquisados ainda nao acredita na implanta9ao completa do Projeto 

POVO, pois o consideram um "modismo", assim como outros que e apenas 

passageiro. Aos poucos essa concep9ao esta sendo modificada e ai entram em 

a9ao os cursos e capacita96es ja realizadas, bem como as a<;5es praticas de policia 

comunitaria implantadas atraves do Projeto POVO. Somente este trabalho 

continuado e que podera sedimentar dentro da concep<;ao de cada policial que nao 

se trata de um "modismo", ou de uma solu<;ao "passage ira", mas algo com estrutura 

e fundamentos que veio para ficar. Talvez o principal fator que ainda determina este 
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tipo de resposta seja a alternancia politica dos governantes e a identifica<;ao de 

determinadas a<;oes e projetos a pessoas e nao a institui<;ao. 

Na nona questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a opiniao dos 

pesquisados sabre a policia comunitaria em Curitiba, foi perguntado: "9. Na sua 

opiniao como classificaria o desenvolvimento atual da modalidade de 

Policiamento Comunitario nos bairros de Curitiba?" Encontram-se os seguintes 

resultados: 

28; 10% 

118; 42% 

mil Esta funcionando perfeitamente 

• Possui deficiencias estruturais, porem podem ser corrigidas, com a 
especializac;ao da tropa com a criac;ao de batalhoes comunitarios 

o Outro 

Grafico 9 - OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE A POLiCIA 

COMUNITARIA EM CURITIBA. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Em opos1<;ao as respostas apresentadas no Grafico 8, apesar dos 

entrevistados considerarem que o Projeto POVO e uma solu<;ao tecnica para o 

policiamento, nesta questao, quase a metade (48o/o) entende que existem 

deficiencias estruturais na execu<;ao do policiamento comunitario em Curitiba. Nota

sa, pelas combina<;oes de resultados, que os policiais acreditam no Projeto POVO, 

mas nao se contentam com a forma existe. Eles estao indicando e isto deve servir 

como um sinal para a administra<;ao, que ha falhas, mas tambem ha solu<;oes. 

Na resposta predominante, um fator que pode ter contribuido para a sua 

escolha, talvez seja o fato de tambem estar embutido ali a ideia da cria<;ao de 
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"Batalhoes Comunitarios". Muitos acreditam que somente com a especializa9ao de 

determinado segmento da tropa, "confinados" em uma unidade essencialmente 

comunitaria, resolveria o problema. Essa inser9ao foi proposital, pais se pretendia 

com isso verificar se ainda persiste no sei da tropa a ideia de segrega9ao, de 

separa9ao de fato entre aqueles que devem se dedicar com exclusividade ao 

policiamento tradicional, daqueles que devem se dedicar ao policiamento 

comunitario. Essa concep9ao e urn entrave serio para a implanta9ao do policiamento 

comunitario, pais ela revela o medo no novo, o medo da mudan9a que o processo 

de migra9ao exige de todos, que precisa ser trabalhada para ser erradicada. Policia 

comunitaria, como determina urn dos seus principios, nao pode ser uma unidade 

isolada, ao contrario, ela deve estar presente em toda a institui9ao, sem querer com 

isto que todos os policiais empreguem seus pressupostos o tempo todo. Mas e 

fundamental que todos saibam tudo a seu respeito. 

Na decima questao de pesquisa, que teve par objetivo conhecer a opiniao 

dos pesquisados sabre a adapta9ao dos policiais ao Projeto POVO, foi perguntado: 

"1 0. Na sua opiniao, o policial militar que desenvolve atividade exclusiva de 

policiamento comunitario - POVO, esta perfeitamente adaptado para exercer a 

referida atividade?" Encontram-se os seguintes resultados como respostas: 

57; 20% 46; 16% 

181; 64% 

II!! Sim • Nao o Concordo parcialmente I 

Grafico 10- OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE ADAPTA<;AO DOS PM 

AO PROJETO POVO. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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Verifica-se que a maioria dos policiais, muitos dos quais empregados na 

execu<;ao do Projeto POVO, apesar das deficiencias apontadas, entende que estao 

perfeitamente adaptados ao tipo de servi<;o que executam. lsto demonstra q 

estrategias de execu<;ao do projeto estao no caminho certo. 

Na decima primeira questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a 

opiniao dos pesquisados sabre o necessidade de mais instru<;ao, foi perguntado: 

"11. Na sua opiniao, existe necessidade de maior instru~ao dos PMs que 

executam atividade de policiamento comunitario, no aspecto intera~ao com a 

comunidade?" Encontram-se os seguintes resultados: 

18; 6% 

l ~m Sim • Nao o Concordo parcial mente I 

Grafico 11 - OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE A NECESSIDADE DE 

INSTRU<;AO. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Nas respostas anteriores verificamos a concordancia dos entrevistados com 

o Projeto POVO e com a pollcia comunitaria, mas pelas respostas apontadas nesta 

questao percebe-se claramente o anseio de todos por mais instru<;ao, isto e, por 

mais investimento na capacita<;ao em pollcia comunitaria. A vontade dos policiais e 

inconteste, entretanto, para que os resultados sejam percebidos mais rapidamente e 

preciso urn planejamento estrategico que possibilite mais investimento no "ser 
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humano policial", dotando-o de instrumentos e ferramentas que possam ser 

aplicadas no policiamento comunitario. 

Esse anseio nao pode ser desprezado pela lnstitui<;ao e indica, ao mesmo 

tempo, o sentimento de can3ncia de conhecimentos sabre policia comunitaria, 

justamente pelos policiais que estao sendo empregados na execu<;a 

policiamento comunitario. 

Na decima segunda questao de pesquisa, que teve por objetivo conhecer a 

opiniao dos pesquisados sabre qual o melhor tipo de policiamento, foi perguntado: 

"12. Na sua opiniao, qual forma de policiamento proporciona uma melhor 

qualidade de vida para o publico externo na esfera da seguran~a publica em 

Curitiba?" Encontram-se os seguintes resultados: 

26; 9% 

138; 49% 

120; 42% 

1!1 Policiamento Comunitario 111 Policiamento Tradicional o Outro 

Grafico 12- OPINIAO DOS PESQUISADOS SOBRE 0 MELHOR TIPO DE 

POLICIAMENTO. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Praticamente a metade (49°/o) dos entrevistados acredita no policiamento 

comunitario, como forma de proporcionar mais seguran<;a para a comunidade e 

assim interferir na qualidade de vida das pessoas, objetivo principal dessa nova 

forma de ser e de atuar da policia brasileira. Policiamento comunitario trabalha em 

fun<;ao desse objetivo: melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
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Sem apontar uma conclusao, percebemos que a polfcia comunitaria e, 

portanto, o policiamento comunitario, estao no caminho correto. As estrategias de 

execu<;ao e de implanta<;ao estao dando resultados e isto indica que. o caminho nao 

pode ser modificado. 
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CAPiTULO VIII 

7 CONSIDERA<;OES FINAlS 

No Brasil, a partir da promulga<;ao da Constitui<;ao da Republica, em 1988, 

chamada pelo Dr. Ulisses de "Constitui<;ao Cidada", a popula<;ao, os brasileiros, 

come<;aram a ter uma no<;ao diferente do que e cidadania e do que e ser urn 

cidadao. Essa concep<;ao passou a orientar todos os servi<;os publicos, que 

precisaram se adaptar para respeitar os direitos basicos e ao mesmo tempo 

fundamentais da cidadania conquistada pela popula<;ao. Em rela<;ao a polfcia 

brasileira nao poderia ser diferente, pois ela tinha e ainda continua tendo em 

determinados casos isolados uma imagem de repressora, de yioladora de direitos e 

nao a de protetora que precisa ter. Em busca desses objetivos pretendidos pela 

nova condi<;ao de cidadania implantada no pals, ate mesmo por necessidade de se 

manter ativa, a polfcia precisou passar por urn processo de transforma<;ao, cuja 

ferramenta basica chama-se polfcia comunitaria. Surgiu, assim, a necessidade de 

redefini<;ao das prioridades e do papel das Polfcias Militares, nao mais com emfase 

exclusiva para a defesa do Estado, mas voltadas para a prote<;ao dos direitos e 

garantias individuais, agora revigoradas com a moderniza<;ao da norma jurfdica. 

Decorrente deste novo perfil de atua<;ao, as Polfcias Militares senti ram que 

para melhorar a sua imagem perante a opiniao publica antes considerada violenta, 

arbitraria e urn mero bra<;o armada estatal, e fazer estimular na comunidade a 

participa<;ao no com bate a criminalidade, dependia de uma mudan<;a drastica de 

norte, estabelecendo-se uma nova leitura da aplica<;ao fatica da missao legal. 
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Nao tardaram, entao, os conceitos de polfcia comunitaria, polfcia cidada, 

pollcia proativa, entre outros, que se caracterizavam pela aproximagao do policial

militar com a comunidade, convivendo, interagindo, ajudando na solugao de 

problemas, mesmo que o p61o de atuagao nao se converge para a natureza 

estritamente policial, mas que de alguma forma pudessem concorrer para o aumento 

da criminalidade. 

Realisticamente, de qualquer prisma que se descortine a questao da 

atuagao policial, nao se permite mais divorciar o exercfcio da pollcia comunitaria, 

que consiste numa filosofia estrategica fundada na interagao entre a forga policial e 

a comunidade, em que numa comunhao de esforgos enfrentam as dificuldades na 

area de seguranga publica, promovendo a sua autodefesa. 

Este contrato tacito e bilateral de obrigag6es estabelece a necessidade da 

colaboragao entre os cidadaos e estes com a Polfcia Militar, a tim de que os 

policiais-militares possam oferecer seguranga a comunidade onde se inserem, 

estabelecendo-se doutrinariamente os seguintes mandamentos basicos: 

- descobrir os anseios e preocupag6es da comunidade; 

- incentivar o cidadao a participar na identificagao, priorizagao e 

solugao dos problemas na sociedade; 

- conhecer a realidade da comunidade onde esta servindo o Policial 

Militar e fazer com que o cidadao o conhega; 

- trabalhar de modo a prevenir as ocorr€mcias; 

- agir de acordo com a lei e a etica policial, com responsabilidade e 

com confianga ao atender a comunidade; 

- atuar como representante avangado da Polfcia Militar com 

responsabilidade; 

- dedicar atengao especial na protegao das pessoas mais vulneraveis, 

como por exemplo: jovens idosos, pobres, deficientes, mulheres entre 

outros; 

- confiar no seu discernimento, sabedoria, experiencia e, sobretudo na 

formagao que recebeu, pois isso permitira encontrar solug6es 

alternativas e criativas que ampara os problemas da comunidade; 

- manter-se atualizado, pois a comunidade e a polfcia estao em 

constante evolugao; 

- integrar-se na comunidade e ajudar as pessoas a resolver os 
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problemas pacificamente. 

Na essencia, a Polfcia Comunitaria e a opgao que melhor se amolda ao 

Estado Democratico de Direito. Ela e uma consistente alternativa ao modelo 

tradicional de polfcia, cujo enfoque e combater o criminoso depois que ele tenha 

vitimado alguem e gerado urn dano moral ou material, sendo imperioso antecipar-se 

ao crime, agindo sobre as suas causas, para que ninguem sofra dano algum. A 

prisao do bandido para a ser uma consequencia natural da agao policial e nao urn 

fim. 0 policial deve deslocar o seu papel de "cagador'' de bandido para "protetor'' do 

cidadao. 

Nesta linha de raciocfnio, surge uma interpretagao 16gica, pois e unfssona 

a postura do cidadao da preferencia que o criminoso, seja ele, por exemplo, urn 

estuprador, homicida ou sequestrador tenha a sua conduta ou pretensao delitiva 

frustrada, ao passo que ap6s o cometimento do crime o Estado de continuidade no 

ciclo de polfcia de sentenciar ao cumprimento de pena em estabelecimento 

penitenciario, consequentemente abreviando-se uma lesao social. 

A seguranga deve ser construfda por todos, em urn conceito muito mais 

envolvente e complexo do que se limitar ao brocardo que e direito do cidadao e 

dever do Estado. 

Quando da implantagao do Policiamento Comunitario na Polfcia Militar do 

Parana, optou-se em utilizar o pessoal empregado no policiamento tradicional, com a 

substituigao progressiva, mediante curso de capacitagao de curta duragao do que 

abrir concurso publico objetivando formar quadros para essa nova modalidade de 

policiamento, pois essa concepgao nao encontra suporte nos princfpios de polfcia 

comunitaria. A ideia da criagao de Batalh6es de Polfcia Comunitaria, nao e a melhor 

opgao para veneer as resistencias a mudanga que o processo de migragao do 

tradicional para o comunitario exige. 0 que precisa como enfatizado pelos 

pesquisados, e investimento em capacitagao e treinamento profissional, que coloque 

ao alcance dos executores do policiamento comunitario todas as ferramentas 

disponfveis. 

Para alcangar os objetivos colimados, e, assim, permitir o conhecimento do 

objeto em estudo, foi realizada, durante o rito de instrugao desta pesquisa, uma 

abordagem quantitativa dos segmentos que operam o sistema preventivo 

operacional de Seguranga Publica, em particular do municipio de Curitiba, para que, 

a partir de suas percepg6es, pudessemos ter uma leitura fidedigna do foco do 
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problema e ainda, lembrando que constitui objetivo deste estudo o compromisso de 

propor sugest6es que promovam a melhoria do policiamento dirigido a comunidade. 

Destaca-se que a abordagem dos dados pesquisados deu-se 

concomitantemente com a analise do referendal te6rico, e paralelamente ressalta-se 

que a pretensao foi exatamente que o referencial te6rico fosse um dos suportes para 

o alcance do desiderato deste trabalho. 

Ao atingir esta etapa da pesquisa, o conhecimento adquirido, os debates 

realizados e o exame de todo o material carreado sobre o tema, nos permite 

manifestar algumas considera<;6es que estao intrinsecamente atreladas a realidade 

social, captados nesta visao sistemica de seguran<;a publica. 

0 Policiamento Comunitario no Estado do Parana e uma realidade, e por 

intermedio do Comando do Policiamento da Capital e dos seus respectivos 6rgaos 

operacionais, realizam esta contemporfmea modalidade de policiamento, assim o 

Estado em uma visao "Jato sensu", demonstra uma busca de solu<;6es decorrentes 

da dificflima competencia constitucional de tutelar, os aspectos da esfera de 

seguran<;a publica. 

Os problemas sociais, inerentes as sociedades na busca do 

desenvolvimento, geram conflitos, mesmo porque o direito e dinamico, ve-se 

quotidianamente a evolu<;ao social que cria novos estere6tipos de comportamento 

humano, antes considerados inaceitaveis por terem um carater ofensivo ou 

atentat6rio a moral e aos bons costumes. 

Por conseqOencia, requerem do poder publico servi<;os de melhor 

qualidade, adequados a esta nova realidade, sem duvida mais tolerante e flexfvel, 

pois sabem que estao inseridos neste novo contexto, e os problemas nesta ordem 

s6 poderao ser resolvidos a medio e Iongo prazos, e passam irremediavelmente por 

outra seara, como por exemplo o processo de educa<;ao e acultura<;ao. 

Assim e a luta diaria da Polfcia Militar, que mesmo inserida na sociedade 

citada, nao mede esfor<;os para uma melhor presta<;ao dos servi<;os. Todavia, 

esfor<;o, vontade, dedica<;ao e outros adjetivos nao sao por si s6 suficientes para 

darmos os saltos que necessitamos rumo ao ideal de qualidade. 0 desafio esta 

descortinado, as institui<;6es de seguran<;a publica deverao preparar-se e, atraves do 

conhecimento, procurar quebrar paradigmas, tornando seus recursos humanos 

altamente qualificados para o desempenho de seus relevantes papeis na sociedade, 

diga-se cada vez mais exigente e seletiva. 
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~ Neste diapasao, o Estado do Parana possui uma hist6ria rica de exemplos 

para a nac;ao, e as instituic;6es policiais tambem sao destacadas nacionalmente, 

ressalte-se que o antepassado da corporac;ao confunde-se com a propria 

independencia polftica administrativa deste progressista Estado. 

Estes indicativos reforc;am que temos terreno tertii para promover as 

mudanc;as necessarias, e nos darao a certeza que nossos recursos humanos estao 

real mente preparados para desenvolver tao nobre missao. 

As sugest6es estrategicas apresentadas no presente estudo podem ser 

aproveitadas pela utilidade de seus conteudos e significancia de dados revelados, 

objetivando a melhoria da prestac;ao do policiamento ostensivo e a conseqOente 

satisfac;ao da comunidade, que recente cada vez mais da antecipac;ao do Estado na 

prevenc;ao, e paralelamente com urn pulso firme no inexoravel mister da coerc;ao, 

sob pena de ser subjugado o seu poder, gerando a impunidade e conseqOente 

descredito na sua competencia de administrac;ao publica. 

Reportando-se ao instrumento de pesquisa, ou seja, o questionario 

utilizado para responder esta questao norteadora foi · de natureza semi-aberto, 

propiciando a consignac;ao de sugest6es por parte dos sujeitos. 

Observa-se que nao houve unanimidade nas· respostas do publico-alvo, 

fato perfeitamente previsfvel, todavia robustamente vislumbrou-se uma tendencia a 
predominancia pelo policiamento comunitario, uma vez que a adoc;ao desta nova 

filosofia de policiamento pelos organismos policiais estaduais resultara em maior 

eficiencia no atendimento e na satisfac;ao do cliente-cidadao e na soluc;ao rapida dos 

processos. 

Dos dados coletados e sua interpretac;ao e intercalac;ao pode-se apontar as 

principais conclus6es que entendemos suficientemente demonstradas em relac;ao a 
adoc;ao do Policiamento Comunitario pela PoHcia Militar do Parana, especialmente 

em Curitiba: 

- os resultados obtidos a questao sobre as vantagens auferidas com a 

implantac;ao do Policiamento Comunitario em relac;ao ao Policiamento 

Tradicional, por ocasiao da execuc;ao das atividades constitucionais 

em Curitiba, indicaram a reduc;ao da sensac;ao de inseguranc;a e o 

reforc;o do dialogo e troca de informac;6es com a comunidade; 

- resultado obtido em resposta a questao norteadora sobre a 

prevalencia do policiamento tradicional no seio da tropa como urn 
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entrave para· a consolida<;ao da doutrina de polfcia comunitaria, foi 

demonstrado que o treinamento continuo e a conscientiza<;ao da tropa 

sao mais que suficientes para impor urn novo comportamento 

operacional. Logo, como sugestao, predominou a necessidade de 

qualifica<;ao dos policiais-militares para a nova situa<;ao operacional; 

- o resultado obtido em resposta a questao norteadora sobre se a 

execu<;ao do policiamento comunitario permitira maior eficiemcia no 

atendimento ao cidadao, predominou a concordancia afirmativa, no 

sentido de que havera realmente maior efici€mcia no atendimento ao 

cidadao. Como justificativa foram apresentadas a agilidade no 

atendimento as ocorrencias e a valoriza<;ao profissional dos policiais

militares. 

De outra forma, a analise comparativa com as demais modalidades de 

policiamento ostensivo, que se efetivou no referendal te6rico, indica que este 

sistema, o Policiamento Comunitario e o que melhor atinge a finalidade de bern 

servir ao cidadao. 

Pode-se estabelecer como conclusao mais ampla, que venha a responder 

ao problema de pesquisa formulado, que o simples policiamento tradicional oferecido 

a popula<;ao e avaliado como ineficiente, contudo, em contrapartida, as vantagens 

para o cidadao e para a institui<;ao da execu<;ao do Policiamento Comunitario pela 

Polfcia Militar do Parana sao sinteticamente as seguintes: 

- efetiva transmissao da sensa<;ao de seguran<;a publica; 

- a redu<;ao da impunidade; 

- a satisfa<;ao do cidadao; 

- a valoriza<;ao dos policiais-militares; 

- a diminui<;ao do tempo/resposta no atendimento de ocorrencias; 

- participa<;ao direta do cidadao na identifica<;ao, prioriza<;ao e solu<;ao 

dos problemas na sociedade. 

Por derradeiro, conclui-se que e preciso modificar os paradigmas vigentes 

em rela<;ao a Seguran<;a Publica, para que se possa aperfei<;oar a presta<;ao de 

servi<;o neste setor, erradicando pensamentos e comportamentos retr6grados e 

nocivos a realidade, de sorte a caminhar alinhado ao encontro da nova e 

incontestavel ordem social. 
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Finalmente, ap6s a conclusao da presente pesquisa e para que a mesma 

possa efetivamente resultar em ag6es exequfveis pelo Comando-Geral da Polfcia 

Militar, e nao apenas ao Comando do Policiamento da Capital, recomenda-se o 

seguinte proc.edimento, escalonado nos nfveis estrategico e operacional: 

Nfvel Estrategico: 

-Articular perante os poderes constitufdos, a sociedade civil 

organizada, e a classe polftica para a necessidade de mudangas no 

atual sistema policial brasileiro, de meramente reativo para a 

implementagao da pr6 atividade, com enfase na prevengao, ou seja, 

despertar de forma s61ida a percepgao do Policiamento Comunitario 

para que a lnstituigao estabelega, atraves de procedimentos definidos, 

perfeita compreensao das necessidades da sociedade; 

- Estimular a mudanga comportamental para a percepgao do 

Policiamento Comunitario pelos nfveis de execugao dos organismos 

policiais; 

- Conciliar o interesse polftico com o interesse tecnico, de sorte a nao 

criar dificuldades para os comandantes de Unidades Operacionais, 

objetivando minimizar o impacto das ag6es de ingerencia polftica nas 

decis6es de comando; 

- Conscientizar os policiais-militares da Corporagao, especialmente os 

Oficiais, acerca da import€mcia do tema e da necessidade de 

preparagao tecnico-profissional relacionada a aplicagao desta nova 

doutrina de policiamento, caracterizando-se no reves de posig6es 

equivocadas e enraizadas ao Iongo do tempo. A enfase devera ser 

direcionada no sentido de que este procedimento dara respostas aos 

anseios do cidadao, demonstrando a necessidade de novas posturas; 

- Qualificagao dos policiais-militares, criando fidelidade com a missao 

que desempenha e preparando-os, em todos os nfveis, por meio da 

adequagao dos currfculos de formagao e reciclagem, para a 

realizagao plena da missao constitucional de preservagao da ordem 

publica, que, "Jato sensu', abrangera ate mesmo a crftica construtiva; 

- Consolidar os valores sociais, morais, eticos e culturais buscando a 

integragao do profissional de Seguranga Publica com a comunidade, 
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demonstrando que o nfvel de satisfa9ao da comunidade aumentara, a 
medida da sua integrayao direta com a mesma. 

Nfvel Operacional: 

- 0 policiamento deve estar voltado para o atendimento das 

necessidades da Comunidade, para tanto a Corpora9ao deve definir 

metodos de desenvolvimento da eficiencia e eficacia profissional, 

buscando a real efetividade na qualificayao e preparayao dos seus 

recursos humanos; 

- lncentivar a criatividade, a disseminayao do conhecimento, a 

estimulayao do senso crftico-positivo de forma constante e 

progressiva, afinal o policial-militar deve passar de mero ouvinte a 

formador de opini6es e elemento de respostas, tornando-se assim, 

urn verdadeiro pedagogo da cidadania; 

-Devera haver correyao de rota (rearticulayao), estabelecendo criterios 

na execu9ao do policiamento comunitario alcanyando a maior 

profundidade possfvel, flexibilidade, qualidade no serviyo e adaptado 

a pratica diaria do policial-militar. A efetiva resoluyao dos problemas 

da comunidade alem da revisao e da melhoria destes padr6es, sob 

pena de cair no descredito e rotina comum, ou seja, urn processo 

meticuloso de avalia9ao de desempenho dos executantes e de 

resultados da atividade-fim; 

- Elaborar proposta visando estabelecer procedimentos permanentes 

definindo a efetiva consolida9ao do Policiamento Comunitario com a 

doutrina em toda sua essencia e procedimentos operacionais; 

- Ampliar a divulgayao da modalidade de policiamento comunitario, 

enfatizando o princfpio da publicidade, utilizando-se as diversas 

tecnicas de marketing e endomi:uketing, como, por exemplo, fmas, 

decalques, cartilhas, mala direta, jornais, palestras entre outros, 

estimulando a participayao comunitaria; 

- lnvestimento pesado em capacitayao dos executores do policiamento 

comunitario; 
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Todo este processo descrito deve fortalecer os valores da Polfcia Militar do 

Parana voltado aos cidadaos devendo implementar instrumentos que permitam a 

avalia<;ao do servi<;o prestado e o intercambio com institui<;6es policiais de outros 

Estados e pafses com vistas a evolu<;ao da s~guran<;a ao cidadao, que eo "cliente" 

da polfcia. 
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APENDICE A - OFICIO 



Offcio Circular 

POLlCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

91 

Curitiba, 5 de margo de 2008 

Senhor Comandante 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que desenvolvo no Curso de 
Aperteigoamento oe Oficiais 2007/2008 o trabalho de Dissertagao com o tema: 
AVALIACAO DO POLICIAMENTO COMUNITARIO IMPLANTADO ATRAVES DO 
PROJETO POVO {POLICIAMENTO OSTENSIVO VOLANTE) NA PMPR {POLlCIA . 
MILITAR DO PA~ANA), que tern como objetivo avaliar as agoes de policia 
comunitaria implaritadas atraves do Projeto POVO. 

2. Visando a obtengao de dados para a conclusao da pesquisa, solicito a 
Vossa · Senhoria a ·gentileza de aplicar os questionarios em anexo a 100 (cern) 
integrantes da unidade, entre pragas e oficiais, com a maxima brevidade posslvel. 
Depois de respondidos solicito a Vossa Senhoria que sejam devolvidos a esse 
Oficiai-Aiuno, na Academia Policial Militar do Guatupe. Para qualquer eventualidade 
e esclarecimento deixo o numero do celular: (43) 9111-3437 ou e-mail: 
capserra@ gmail.com. 

Atenciosamente, 

Capitao QOPM LUIZ FRANCISCO SERRA, 

Oficiai-Aiuno 
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APENDICE. B - QUESTIONARIO 
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ORIENTACOES PARA 0 PREENCHIMENTO 

- E facultativa a identificac;ao no final do questionario; 

- Dirigido exclusivamente a Policiais-Militares; 

- Assinale apenas uma resposta por questao, e nao deixe questao 

em branco. 

- Este questionario e parte integrante do desenvolvimento de tema 

de dissertac;ao do Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais (2007 -

2008). 

Questionario aplicado para aos Policiais Militares dos Batalh6es 

operacionais da Capital. 

1 . Quanto tempo de servigo possui na PMPR? 

a. ( ) ate 5 anos 

b. ( ) 6 a 10 anos 

c. ( ) 11 a 15 a nos 

d. ( ) 16 a 20 anos 

e. ( ) 21 a 25 anos 

f. ( ) 26 a 30 anos 

g. ( ) mais de 30 anos 

2. Voce e integrante de qual posto/graduagao na hierarquia da PMPR? 

a. ( ) Oficial Superior 

b. ( ) Oficiallntermediario 

c. ( ) Oficial Subalterno 

d. ( ) Praga Especial 

e. ( ) 3° Sargento a Subtenente 

f. ( ) Cabo - Soldado 

3. Qual e atualmente a sua area de atuagao na PMPR? 

a. ( ) Administrativa 

b. ( ) Operacional 

c. ( ) Outra. Especifique _______ _ 



94 

. 
4. Voce ja participou de alguma atividade de policiamento em que tenha sido 

aplicada a filosofia, aspectos conceituais ou caracterfsticas do Policiamento 

Comunitario? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Parcialmente 

5. Na sua opiniao qual forma de policiamento melhor atende as 

necessidades da populac;ao e da PMPR em Curitiba? 

a. ( ) Policiamento Comunitario 

b. ( ) Policiamento Tradicional 

c. ( ) Outro. Justifique: 

6. Na sua opiniao a prevalencia da cultura de polfcia reativa (policiamento 

tradicional) no seio da tropa seria urn entrave para a Consolidac;ao da Doutrina de 

polfcia comunitaria na PMPR? 

a. ( ) Sim, pois optou-se em utilizar policiais-militares do policiamento 

tradicional, ha urn paradigma a ser quebrado. 

b. ( ) Nao, o treinamento continuo e a conscientizac;ao da tropa sao mais 

que suficientes para impor urn novo comportamento operacional. 

c. ( ) Outro. Justifique: 

7. Na sua opiniao, o policiamento tradicional esta sendo eficaz no combate a 
criminalidade em Curitiba? 

a. ( ) Sim, pois o policiamento comunitario e ainda incipiente e se resume 

em visitas e re-visitas esporadicas, nao havendo a propalada integrac;ao comunitaria 

e a tentativa das resoluc;oes dos problemas comunitarios que se resume em meros 

registros estatfsticos. 
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b. ) NflO, os efetivos e os: meios sao insuficientes para atender a 

demanda, mesmo contando com o suporte de pessoal do policiamento ostensive 

volante (POVO), que a rigor pouco tern avangado em termos de polfcia comunitaria, 

pois a su~ atuagao e quase que totalmente direcionada no atendimento de 

ocorrencia ou seja a absorgao desse contingents para o policiamento tradicional por 

premente necessidade de ordem publica. 

c. ( ) Outro. Justifique: 

8. Na sua opiniao como classificaria a aplicagao atual da modalidade de 

Policiamento Comunitario, implantada atraves do POVO? 

a. ( ) E apenas uma nova filosofia ou modalidade de policiamento que 

podera ser passageira, a exemplo de outras experiencias e tentativas mal sucedidas. 

b. ( ) E uma solugao tecnica e eficiente que podera ser duradoura, se 

houver uma nova rearticulagao operacional ou seja: o policiamento comunitario deve 

ser complementar ao policiamento tradicional e nao substitutive. 

c. ( ) Outro. Justifique: 

9. Na sua opiniao como classificaria o desenvolvimento atual da modalidade 

de Policiamento Comunitario nos bairros de Curitiba? 

a. ( ) Esta funcionando perfeitamente 

b. ( ) Possui deficiencias estruturais, porem podem ser corrigidas, com a 

especializagao da tropa com a criagao de batalhoes comunitarios 

c. ( ) Outro. Justifique: 
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10. Na sua opiniao, o policial militar que desenvolve atividade exclusiva de 

policiamento comunitario - POVO, esta perfeitamente adaptado para exercer a 

referida atividade? 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Nao 

c. ( ) Concordo parcialmente. Justifique: 

11. Na sua opiniao, existe necessidade de maior instrugao dos PMs que 

executam atividade de policiamento comunitario, no aspecto interagao com a 

comunidade? 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Nao 

c. ( ) Concordo parcialmente, Justifique: 

12. Na sua opiniao, qual forma de policiamento proporciona uma melhor 

qualidade de vida para. o publico externo na esfera da seguranga publica em 

Curitiba? 

a. ( ) Policiamento Comunitario 

b. ( ) Policiamento Tradicional 

c. ( ) Outro. Justifique: 

Obrigado pela sua valiosa participagao! 

Nome (facultativo): ______________________ _ 

OPM: ------------------------------




