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RESUMO 

 

SOUZA, Jamerson A. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA 

COMUNITÁRIA NA PARAÍBA: acertos e equívocos. 2015. 89 fl. Monografia 

(Curso de Especialização em Segurança Pública e Direitos Humanos) Núcleo de 

Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

O presente trabalho analisa o processo de institucionalização da Polícia Comunitária na 

Paraíba, através da pesquisa realizada em nível bibliográfico e documental, de forma 

qualitativa. Nele constam as atividades de policiamento comunitário e o processo de sua 

formalização institucional no Estado da Paraíba. Para tanto foram analisados os 

documentos formais referentes à implantação da Polícia Solidária, bem como outros 

dados bibliográficos que descrevem o processo de implantação e sua formalização. A 

análise deste processo de institucionalização é considerado importante, principalmente 

para a melhoria da qualidade do serviço público, pois os problemas sociais, hoje 

vivenciados, aí inclusos os de segurança pública, ultrapassam a capacidade técnica das 

polícias brasileiras. Eles demandam não só o compromisso profissional, mas também 

institucional e de governo, através de novas respostas ao crescente problema de 

violência. Compreende-se que através de políticas públicas com foco na prevenção, 

como é o caso da Polícia Comunitária, torna-se possível diminuir o avanço da violência. 

Contudo, este estudo, aponta como indispensáveis a valorização e a capacitação 

contínua dos profissionais de segurança pública, bem como o incentivo à participação 

da comunidade, para que seja possível a continuação e o fortalecimento do processo de 

institucionalização identificado no decorrer da pesquisa.  

 

Palavras-chave – Segurança Pública. Policia Comunitária. Policia Solidária. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Jamerson A.  The INSTITUTIONALIZATION COMMUNITY POLICE IN 

PARAÍBA: successes and mistakes. 2015. 89 fl. Monograph (Specialization in Public 

Security and Human Rights) Citizenship and Human Rights Center of the Federal 

University of Paraíba. João Pessoa. 

 

This paper analyzes the process of institutionalization of the Community Policing in 

Paraíba, through the survey of bibliographic and documentary level qualitatively. It 

comprises the community policing activities and the process of its institutional 

formalization in the state of Paraíba. For the formal documents of the implementation of 

the Partnership for Police and other bibliographic data describing the implementation 

process and its formalization both were analyzed. The analysis of this 

institutionalization process is considered important, especially for the improvement of 

public service quality, because the social problems experienced today, the public 

security there included, beyond the technical capacity of Brazilian police. They require 

not only the professional commitment, but also institutional and government through 

new answers to the growing problem of violence. It is understood that through focus 

preventing public policy, such as community police, it becomes possible to reduce the 

advance of violence. However, this study points out how essential recovery and 

continuous training of public safety professionals, and encouraging community 

participation, so that the continuation and strengthening of the institutionalization 

process identified during the research possible. 

 

 

Keywords: Public Security. Community Police. Solidarity Police. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a forma em que as ações de Segurança Pública estão sendo 

desenvolvidas é insuficiente para atenderem as demandas de segurança da sociedade, de 

forma que se tem feito constantes questionamentos ao modelo de repressão 

preferencialmente empregado, ao mesmo tempo em que os problemas relacionados à 

violência e à criminalidade têm se tornado prioridade nas discussões, requerendo 

imediata solução.  

Entretanto, a Segurança Pública mesmo tornando-se alvo de questionamento 

pouco tem avançado principalmente na democratização das ações da Polícia que tem 

caminhado a passos lentos, mostrando que os modelos tradicionais e autoritários ainda 

estão presentes nessa política pública. 

A realidade da Paraíba, na área de segurança pública, não é diferente do restante 

do país, mas na tentativa de prestar uma melhor qualidade no serviço policial, 

recentemente, foram criadas pela Polícia Militar deste Estado, as Unidades de Polícia 

Solidária
1
 - UPSs, para atuar segundo os princípios e as estratégias de Policiamento 

Comunitário, a exemplo das unidades dos bairros Mandacaru, Alto do Mateus, Bola na 

Rede e São José, denominados de Unidade de Polícia Solidária, todas na Capital João 

Pessoa.  

Esta proposta surgiu como solução para os problemas de Segurança Pública das 

comunidades da Capital que possuíam maiores índices criminais, principalmente os 

crimes violentos denominados de CVLI
2
. A referida proposta tem como preocupação 

primordial a fixação do policial na comunidade em que atua e a aproximação dos 

moradores na busca de soluções dos problemas relacionados à Segurança Pública.  

Porém, o tema Polícia Comunitária ainda é bastante polêmico, e encontra muita 

resistência por parte dos policiais, como também, por parte da sociedade que acreditam 

que a Segurança Pública resolve-se apenas com viaturas e equipamentos, tendo 

                                                             
1  O Programa de Polícia Comunitária, criado pelo atual governo da Paraíba, recebe a 

denominação de Polícia Solidária. Assim, em substituição à nomenclatura Polícia Comunitária, 

comumente adotado, as bases de polícia, local instalado na comunidade, como espaço para os 

profissionais, mais precisamente  para os policiais militares,  que atuam em ações preventivas de 

segurança, que devem orientar-se pela filosofia de Polícia Comunitária no Estado, denomina-se Unidade 

de Polícia Solidária. As orientações para a execução deste programa estão contidas na DIRETRIZ DE 

SERVIÇO Nº 01/2013/EME/1, Diretriz da Polícia Solidária. 
2
  Ver: 

http://www.paraiba.pb.gov.br/especiais/pbunidapelapaz/boletim/2012/Metodologia_de_contagem_de_Cri

mes_Violentos_Letais_Intencionais.pdf 
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dificuldades de romper com o tradicionalismo. Esta cultura é decorrente de filosofias 

atrasadas que ao longo de décadas foi distanciando a polícia e a sociedade como se 

refere Cerqueira (1999, p. 05) “[...] a polícia perdeu a visão desta relação com a 

comunidade com um movimento de profissionalização que aposta em uma 

administração centralizada que resulta na separação dos policiais das lideranças 

comunitárias”. 

Não existe no Brasil uma cultura prevencionista solidificada, como também não 

se dá o devido valor a esta política. Há o predomínio da cultura tradicional de uso da 

força, como se a repressão fosse a forma viável de resolver os complexos problemas de 

violência, emergentes na sociedade brasileira, ficando, portanto, demonstrado que nessa 

área ainda estamos vivendo um lento processo de democratização.  

Tentando romper com esta cultura tradicional, ao implantar um modelo de 

policiamento comunitário, algumas instituições policiais iniciam experiências que já 

nascem mortas, pois os executores do policiamento desconhecem a filosofia 

comunitária e continuam a executar o trabalho tradicional, e mesmo os que foram 

preparados, com o tempo desanimam, pois não encontram apoio na sua organização, e 

para que estas experiências tenham resultados positivos é preciso capacitar o 

profissional para atuar nesta área e também estar sempre avaliando as ações 

desenvolvidas. 

É nesse contexto que se verifica a importância de uma gestão cidadã nas 

instituições policiais, para uma melhor qualidade do serviço de segurança pública, pois 

diante dessas inovações surge à preocupação com a qualidade do serviço público 

prestado pela segurança, sendo importante verificar se a instituição Polícia Militar está 

preparada para essa mudança de paradigma, que se pauta no estreitamento das relações 

com a comunidade em que vai atuar. Considerando-se que a policia comunitária 

representa um novo paradigma de segurança pública, balizado em princípios 

democráticos, o policial como parte integrante ou como ator fundamental deve estar 

preparado, para viabilizar o processo institucionalização, devendo avançar a passo 

largos para se obter mais rapidamente o perfil ideal de um policial com espírito 

democrático. 

A instituição policial deve estar sempre investindo na qualidade do serviço 

policial prestado à sociedade, sensibilizando os policiais para que venham a ter 

compromisso com o juramento de servir à sociedade. Para tanto, faz-se necessário que 
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as instituições policiais facilitem o exercício profissional, através de uma mudança de 

estratégia organizacional.  

A difusão da filosofia comunitária no cotidiano institucional facilitará qualquer 

processo de policiamento preventivo a ser implantado, pois no momento em que se 

quiser implantar qualquer projeto existirá um grande número de policiais preparados, 

em consonância com a cultura preventiva, de cunho democrático, com os quais poderá 

se contar. 

Com as recém-inauguradas Unidades de Polícia Solidária
3
 na cidade de João 

Pessoa/PB, mesmo com a qualificação do efetivo através de cursos oferecidos pela 

instituição, é preciso ter sempre este cuidado com a qualidade do serviço prestado, 

porque não deixará de existir os opositores da filosofia, não há como impedir, mas 

poderá minorar as resistências através de práticas educativas, com a qualificação do 

maior número de policiais.  

Espera-se com este trabalho contribuir para a melhoria da prestação de serviço 

da Policia Militar, em especial com o policiamento solidário, de modo que os 

profissionais que atuam nessa área, sejam realmente valorizados e por consequência, 

prestem um serviço que corresponda ao atendimento da demanda de segurança da 

sociedade. 

Por conseguinte, este trabalho norteou-se na seguinte questão: como vem se 

dando o processo de institucionalização do policiamento comunitário na Paraíba? 

Elegeu-se, portanto, como objetivo principal analisar o processo de institucionalização 

da polícia comunitária na Paraíba. Para tanto, foi investigado como vem se dando a 

capacitação em polícia comunitária na Paraíba, partindo-se do entendimento que o 

processo formativo é a porta de entrada da institucionalização de uma nova prática em 

segurança pública, como também, foram analisadas as experiências anteriores e atuais 

da polícia comunitária no Estado, culminando com a análise do processo de 

institucionalização propriamente dita da polícia comunitária, pela Polícia Militar da 

Paraíba.   

Neste trabalho adotou-se o entendimento de pesquisa num sentido amplo, 

acostando-se em Pádua (2007, p. 31), segundo este autor: 

[...] pesquisa é toda atividade voltada para a solução de 

problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, 

inquirição da realidade, é a atividade que vai nos permitir, no 

                                                             
3
  Ver:  http://1bpmnorte.blogspot.com.br/p/ups-bola-na-rede-mandacaru-e-ilha-do.html 
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âmbito da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto 

de conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta 

realidade e nos oriente em nossas ações. 

A presente pesquisa seguiu os pressupostos da metodologia qualitativa, 

conforme Gil (1999), tanto na investigação do processo formativo e na descrição das 

experiências de policiamento comunitário, quanto na análise da formalização 

institucional deste policiamento no Estado da Paraíba, a luz da filosofia de Polícia 

Comunitária. 

Em relação aos procedimentos esse trabalho privilegiou a pesquisa bibliográfica 

e documental, pois, conforme Severino (2007, p. 122) a pesquisa bibliográfica é:  

[...] aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 

pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados 

por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-

se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 

partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes 

dos textos.  

 

Para o mesmo autor, a pesquisa documental é entendida como: 

 

[...] fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de 

documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, 

tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes 

casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento 

analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise. (2007, p.122) 

 

Os dados institucionais levantados foram encontrados em documentos legais do 

Estado da Paraíba, referentes à Segurança Pública, sendo eles lei, portaria, diretriz, 

resolução e outros documentos, publicados em documentos oficiais do Estado, portanto 

de domínio público. 

Essa escolha se deu em função da viabilidade da pesquisa, em função do curto 

tempo para sua realização, e por entender-se que estes documentos forneceriam 

informações que atenderiam ao objetivo principal da pesquisa.  

Os dados foram tratados através da analise e interpretação dos resultados, de 

forma qualitativa, conforme Minayo (1996, p.22) “[...] no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias 

e estatísticas”. 
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O resultado da pesquisa foi estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta o referencial teórico do tema, onde se discorre sobre a contextualização da 

Segurança Pública para um contexto democrático, através de uma analise do Estado 

brasileiro e a nova ordem Social e políticojurídica (pós 1988), no qual se convive com o 

crescimento da violência e a segurança pública tradicional, até a emergência de 

experiências pontuais de ações preventivas em segurança pública, apresentadas como 

uma nova forma de responder à violência.  

No capítulo segundo explana-se sobre a Polícia Comunitária em seus aspectos 

teóricos, práticos, conceitual, político. Reflete-se sobre o relacionamento com a 

comunidade e sobre o policial comunitário como ator fundamental neste processo de 

implantação, além de elencar as dificuldades do policiamento comunitário. 

No terceiro capítulo encontra-se o processo de institucionalização da Polícia 

Comunitária na Paraíba, através da formação em policiamento comunitário, das 

primeiras experiências/pontuais de polícia comunitária e das atuais unidades de polícia 

solidária, e também através da formalização do policiamento comunitário no Estado da 

Paraíba. Ao final do trabalho, encontram-se as conclusões obtidas a partir dessa 

pesquisa.  
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1. A SEGURANÇA PÚBLICA PARA UM CONTEXTO DEMOCRÁTICO 

  
  

Este primeiro capítulo traz reflexões sobre o Estado brasileiro, focando-se na 

nova ordem social e políticojurídica pós a promulgação da Constituição Federal 1988, 

perpassando por paradigmas de Segurança Pública, além de  discorrer sobre o novo 

quadro de problemas sociais e o modelo de política tradicional de segurança até hoje 

adotado,  não condizente com o contexto democrático. Nessa perspectiva, é apresentada 

a insatisfação da sociedade e o crescimento da violência, como resultante da ineficiência 

e ineficácia, dessa política, apontando a prevenção em segurança pública como nova 

forma de responder à violência e a necessidade de mudar a relação entre polícia e 

sociedade.    

 

 

1.1 Estado brasileiro e a nova ordem social e políticojurídica (pós 1988) 

 

 

Com a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, a gestão pública passou a 

enfrentar um novo desafio, que consiste em atender aos interesses dos cidadãos 

brasileiros. Diante a nova ordem social e políticojurídica que se apresentava era preciso 

mudar totalmente a forma de gerir, transformando o Estado Burocrático e Autoritário 

em Estado Democrático, mudando a relação do Estado com a sociedade, de modo que o 

Estado se tornasse receptivo às demandas da sociedade, ao mesmo tempo em que esta 

fosse participativa, consoante à cidadania democrática. 

A referida Constituição incluiu a Segurança entre os direitos sociais 

fundamentais, fomentando a criação de um novo paradigma para essa política pública, 

pois com os novos direitos e garantias presentes na nova carta constitucional o modo de 

lidar como o cidadão deveria mudar, e assim não seria diferente para o direito à 

Segurança Pública. Portanto, o modelo tradicional de policiamento, não se apresentava 

condizente com o a nova ordem social, democrática, exigindo-se assim também uma 

nova polícia para a nova realidade da politica brasileira. 

O modelo tradicional de policiamento vem sendo adotado desde meados do 

século XX, e é caracterizado pela centralização e pela padronização das atividades 

policiais, conforme Poncioni (2008, p.23): 

O modelo profissional de polícia, resultante de um longo processo de 

profissionalização desencadeado pelas reformas policiais em alguns 

países do mundo democrático ocidental no final do século XIX e 
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durante a primeira metade do século XX, caracteriza-se 

predominantemente pelo enfraquecimento de dois modelos: o 

burocrático-militar e o de aplicação da lei. Assim o policial é um 

operador imparcial da aplicação da lei e relaciona-se com os cidadãos 

profissionalmente, de forma neutra e distante [...]. 

Este modelo tradicional de fazer politica pública de segurança não se encaixa 

mais na nova conjuntura político jurídica do país, que já tem uma nova perspectiva de 

fazer segurança pública, que é aquela preocupada com as causas da violência 

(prevencionista) ao invés da mera aplicação da lei (repressiva), e este novo modelo 

estatal é compatível com a ordem social democrática, enquanto que o de outrora não se 

apresenta mais favorável às questões atuais de violência, conforme Sonho (2010, p. 27) 

afirma: 

O modelo estatal de controle social estabelecido ao longo do século 

XX não se apresentava compatível com uma política de segurança 

pública embasada na negociação de conflitos e prevenção de 

distúrbios a partir de um planejamento a longo prazo.  

Assim, diante de um novo contexto e com a emergência de novos paradigmas, a 

Segurança Pública deveria passar por mudanças. O modelo tradicional, que ainda hoje é 

adotado pelas Polícias, foi herdado do Estado Autoritário, mas, o Estado brasileiro hoje 

é configurado como Democrático de Direito, o qual demanda mudanças teóricas e 

políticas na segurança pública. O entendimento de Estado Democrático de Direito, é 

tomado consoante Dias (2010, P. 54), ao considerar esse Estado eixo estruturante das 

mudanças necessárias da segurança pública, no atual contexto, pois este rompe com o 

autoritarismo e práticas preconceituosas, preconizando a cultura democrática, que se faz 

indispensável à filosofia da polícia comunitária.  

O viés democrático que deve fundamentar esse Estado representa, segundo a 

mesma autora, o motor da transformação social e política, direcionada à “cidadania e a 

dignidade do ser humano, tendo como função precípua assegurar a garantia dos Direitos 

dos cidadãos”. (DIAS, 2010, p. 43) 

Para o professor Paulo Vieira de Moura (2012) o Estado Democrático de Direito, 

não se configura apenas nas leis, mas também através de práticas institucionais 

democráticas, que certamente estão imbuídas da efetivação de direitos. Segundo José 

Afonso da Silva (1992, p. 102): 

O Estado Democrático de Direito reúne os princípios do Estado 

Democrático e do Estado de Direito, não como simples reunião formal 

dos respectivos elementos, porque, em verdade, revela um componente 
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novo que os supera, na medida em que incorpora um componente 

revolucionário de transformação do status quo. 

Consoante às prerrogativas democráticas os cidadãos exigem uma política de 

segurança pública que responda às demandas concretas relacionadas ao direito à 

segurança, ao mesmo tempo em que “adquirem meios de, participando, controlar o 

desempenho dos governos nas diversas funções do Estado, entre as quais figura 

evidentemente a segurança oferecida a seus cidadãos”, assim como nos alerta Zaluar 

(1999, p. 78). 

A segurança pública democrática exige uma cultura institucional que incorpore a 

prevenção à violência, superando a supremacia da segurança pública repressiva ou 

reativa. Sob este dilema nos acostamos em Blanco (2002, p. 83): 

Sob o paradigma funcionalista autocrático baseado na crença de que a 

idéia de serviço está subordinada a idéia de força, as instituições 

policiais ainda não superaram os dilemas e paradoxos, em face da 

possibilidade da construção de um modelo de sociedade civil baseado 

no exercício legítimo e legal da democracia, via participação cidadã. 

No caso das polícias militares o rigor do método, legado da doutrina 

militarista, configura e reduz as ações da instituição, na sua dimensão 

ideológica e totalitária, ao plano reativo, intempestivo e de alto 

potencial de risco. Já no caso das polícias civis, os vícios funcionais 

decorrentes de práticas não convencionais estão associados à 

reprodução dos valores inquisitoriais, herança da nossa tradição 

judaico-cristã, que são empreendidos pela lógica e pela dinâmica 

cartorial. 

 

Portanto, surge a necessidade de mudar as políticas públicas de segurança, à 

medida que a nova ordem social exige uma mudança filosófica e estrutural do sistema 

de segurança pública, onde a ideia de modernização institucional passa por mudança 

concepcional do serviço público de segurança, e sobre essa mudança vejamos Blanco 

(2002, p. 83): 

Surge, portanto, como principal desafio intra-institucional, na 

perspectiva de inverter essa perversa lógica paradigmática, ou seja, de 

consolidar um modelo institucional onde prevaleça o sentido da 

subordinação da idéia de força à idéia de serviço, a modernização do 

modelo institucional, suas estruturas, processos e procedimentos, a 

moralização e o controle institucional dos funcionários encarregados 

de fazer cumprir a Lei e a valorização do profissional de segurança 

pública. 

 

Existe uma emergência nesta mudança, é preciso rever toda uma estrutura e 

cultura institucional, pois enquanto se pensa nesta nova polícia e não se muda 

realmente, a violência atinge todos os níveis da sociedade, o crime de ato eventual passa 
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para habitual, e a polícia deve encontrar formas de se adaptar a este novo tempo com 

novos desafios.  

 

 

1.2 Crescimento da Violência e a Segurança Pública Tradicional 

 

 

A violência é algo inerente a todas as sociedades. Na sociedade contemporânea o 

fenômeno da violência apresenta-se a cada dia mais complexo, tornando-se uma das 

principais preocupações dos cidadãos, principalmente para os mais carentes, ao mesmo 

tempo em que se coloca como desafio aos órgãos que atuam na área da segurança 

pública.  Sem sombra de dúvidas, são múltiplos os fatores responsáveis pelo 

crescimento da violência e pela complexidade da violência, contudo, entende-se que as 

causas sociais mais comuns da violência são: sociofamiliares, socioeducacionais, 

socioeconômicos e socioambientais (FARIAS JÚNIOR, 2008). 

Nesse aspecto, hoje, quando se fala em segurança do cidadão o objeto de 

intervenção não se restringe aos crimes, ou seja, a casos de violência tipificados como 

crime. Nesse aspecto, deve ser considerada a expansão do objeto de intervenção das 

policias, pois com o crescimento da violência e da criminalidade, novas demandas de 

segurança surgem na sociedade. Portanto, observa-se que a criminalidade não é apenas 

uma questão de policia, é sim também uma questão social, e para resolver a questão da 

segurança pública não adianta apenas aplicar leis e punições mais severas aos infratores 

da lei e o emprego de poder que está na polícia, como observa Campanini (2008, p.53): 

Querer, portanto, que a Polícia resolva a questão da segurança pública 

é desconhecer as raízes da criminalidade, pois de nada não adiantam 

leis severas, criminalização excessiva de condutas, penas mais 

duradouras ou mais cruéis, ou métodos de policiamento mais rígidos, 

como, por exemplo, a famigerada "tolerância zero". 

Por esse motivo é preciso que os governantes tenham intenções de erradicar ou, 

pelo menos, minimizar as desigualdades sociais por meios de seus órgãos e instituições 

públicas, tornando o convívio na sociedade mais humanizado, onde os direitos dos 

cidadãos são respeitados através de uma gestão cidadã, pois segundo Lima (2006) “a 

gestão pública é focada em resultados e orientada para o cidadão”. 

No que tange a segurança pública, sabe-se que o sistema adotado pelo Brasil há 

muito tempo não atende as demandas da sociedade. A criminalidade no nosso país é 

crescente e cada vez mais organizada e estruturada, e a polícia não acompanha o mesmo 

ritmo de modernização acelerada, mesmo contando com cinco instituições policiais, 
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conforme a Constituição Federal no artigo 144, cito: Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar (CF., 1988). 

Estudos recentes do Mapa da violência são reveladores do crescimento da 

violência criminal no Brasil, onde se verifica que o país mesmo sem ter “disputas 

territoriais, movimentos emancipatórios, guerras civis, enfrentamentos religiosos, 

raciais ou étnicos”, conflitos de fronteira ou atos terroristas, apresenta de 2008 a 2011 

um total de 206.005 vítimas de homicídios, número bem maior que disputas armadas 

mundiais, e ainda aponta que entre 1980 e 2011, morreram no Brasil 1.145.908 pessoas 

vítimas de homicídio, e com uma taxa de 27,4 homicídios por 100 mil habitantes, 

supera os índices dos doze países mais populosos do mundo. (WAISELFISZ, 2011, p. 

20)  

Além disso, observa-se no mesmo diagnostico que alguns Estados da Federação 

a exemplo de Alagoas, Goiás, Acre, Paraná, Ceará, Amazonas, Pará, Paraíba, Bahia, 

Rio Grande do Norte e Maranhão, apresentaram elevação nas taxas de homicídios 

(acima de 100%). O Estado da Paraíba em 2002 tinha taxa de 17,4 homicídios por cem 

mil habitantes passando em 2012 para o número alarmante de 40,1, o que representa um 

aumento de 130% de mortes em dez anos. (WAISELFISZ, 2011) 

Também outro fator importante que pode ser observado pelo autor é que no 

cenário nacional a violência não se concentra apenas nas capitais dos Estados, atingindo 

também os municípios de médio e pequeno porte. Na Paraíba, seis municípios 

encontram-se entre as cem cidades brasileiras com maiores taxas de homicídios, e entre 

eles encontram-se as pequenas cidades do Conde e Mari, que aparecem, 

respectivamente, em 2º e 3º lugar dos municípios paraibanos com maiores taxas de 

mortes por agressão. (WAISELFISZ, 2011) 

Esses números são ainda mais assustadores quando se trata de homicídios contra 

a juventude, pois o mapa da violência de 2014 indica que as vítimas são geralmente 

homens, negros e pardos, com idade entre 15 e 29 anos, moradores de periferias e áreas 

metropolitanas dos centros urbanos, onde metade dos 52.198 mortos por homicídios em 

2011 no Brasil eram jovens (27.471, equivalente a 52,63%), dos quais 71,44% negros 

(pretos e pardos) e 93,03% do sexo masculino. (WAISELFISZ, 2014) 

Assim o que se verifica é que o crescente número de homicídios, principalmente 

entre os jovens no Brasil, tornou-se uma epidemia na nossa sociedade, e de acordo com 

os dados apresentados às vitimas tem sexo, cor, idade e endereços bem definidos, o que 

tem elevado à sensação de insegurança e a violência.  
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Diante desse crescimento da violência, destacando-se o aumento no número de 

homicídios, mesmo contando com um amplo sistema de segurança pública, a forma em 

que as ações de Segurança Pública estão sendo atualmente desenvolvidas não é 

suficiente para atender as demandas das comunidades e o clamor de ordem pública da 

sociedade, de forma que se tem feito constantes questionamentos ao modelo empregado 

e o tema se tornado prioridade nas discussões, que visam imediata solução.  

Dentre os órgãos de Segurança Pública a instituição que atualmente mais 

enfrenta e lida no dia-a-dia com as questões da violência é a Polícia Militar, devido a 

sua missão constitucional de fazer o policiamento ostensivo fardado nos Estados e 

Distrito Federal do Brasil, mas estas instituições são centenárias e ao longo de várias 

décadas estiveram aquarteladas, atuando solitariamente no combate aos crimes que 

assolavam a sociedade, tratando-os isoladamente, agindo diretamente nos problemas, 

adotando modelos de guerrilhas herdados das suas raízes (as força armadas), a qual são 

forças auxiliares, muitas vezes, agindo arbitrariamente, as polícias foram se 

distanciando da sociedade. 

Enquanto isso, a sociedade em geral convive cotidianamente com a 

criminalidade, sofrendo indireta ou diretamente suas ações. Assim, as forças policiais 

precisam estar envolvidas diretamente com ela para observar as movimentações sociais, 

visando entender os comportamentos recorrentes no meio social que podem levar a 

atitudes criminosas, agindo preventivamente nas disfunções comportamentais que vem 

a lesar a sociedade. 

Com isto observamos, de um lado, a polícia carregando o fardo da Segurança 

Pública aos trancos e barrancos e, do outro, a sociedade que clama por um modelo de 

polícia mais próximo das comunidades, que trate o crime nas suas causas, de forma 

inteligente, possibilitando a participação social nas questões de segurança pública.  

Porém, remetendo-nos ao passado recente, um modelo de polícia próximo ao 

cidadão não poderia existir e nem ser cogitado durante a Ditadura Militar (1964-1984), 

onde o que realmente importava eram a segurança e a proteção dos interesses nacionais, 

como se observa na Constituição Federal de 1967, no § 4 do art. 13 “As polícias 

militares, instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna nos Estados, nos 

Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros militares são considerados 

forças auxiliares reserva do Exército [...]. (BRASIL, 1967) 

Com o fim do regime ditatorial, a esperança de se ter uma polícia democrática 

parecia possível se tornar realidade. Porém, as polícias militares do Brasil, continuaram 
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altamente repressivas, centralizadas e pautadas no tradicionalismo. Diante do novo 

contexto, as polícias precisavam mudar seu modo de lidar com a Segurança Pública, 

pois a sociedade que antes clamava pelo modelo democrático (diferente do praticado 

pela ditadura militar), estando agora no Estado democrático de direito, passou a exigir 

uma nova roupagem das polícias militares do país, que necessita de mudanças 

concepcionais, conduzindo a formulação de uma nova filosofia e de alteração da 

estrutura organizacional e operacional, modificando assim todo o trabalho tradicional 

que ainda hoje é realizado. 

A este respeito Cerqueira (1999, p. 90) afirma que: 

[...] o novo contexto democrático estava exigindo uma nova polícia, 

um novo policial e uma nova concepção de ordem pública que fugisse 

dos parâmetros, até então adotados, da doutrina de segurança nacional. 

Havia uma unanimidade, nos setores mais progressistas da sociedade 

brasileira, quanto à necessidade de uma nova formulação filosófica, 

organizacional e operacional para a polícia brasileira. 

Com o advento da constituição denominada “Constituição Cidadã”, o Brasil 

incluiu nos deveres das Polícias Militares a tão sonhada preservação da ordem pública, 

deixando em evidência a prevenção e também a busca das soluções compartilhadas de 

segurança pública, dividindo a responsabilidade com todos os cidadãos brasileiros, 

mesmo que ainda dever do Estado, conforme afirma Pedroso (2005, p. 65): 

A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo II, que tratou da 

Segurança Pública, estabeleceu em seu artigo 144 que a segurança 

pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e 

que deve ser exercida para a preservação da ‘ordem pública’ e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cabendo à Polícia Militar 

o trabalho de polícia ostensiva e de preservação da ‘ordem pública’, 

constituindo força auxiliar e reserva do exército. 

 

Porém, mesmo com a nova constituição, as polícias continuam responsáveis pela 

defesa do Estado e com seu caráter militar, como relata Silva (2003, p. 390), “[...] a 

Constituição de 1988 não só manteve as Polícias Militares como ‘forças auxiliares e 

reserva do Exército’ (Art. 144, §6º) como colocou o capítulo da Segurança Pública – e 

as polícias – sob sugestivo título: ‘Da Defesa do Estado’[...]”. 

Assim sendo, não bastava exigir um novo modelo de polícia, era preciso mudar 

o foco de atuação das polícias que se pautavam em ações repressivas e, muitas vezes, 

arbitrárias e que não tinha espaço para a construção de uma segurança pública 
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compartilhada, por causa também da legislação nacional que não reviu o papel 

democrático da polícia. 

Embora seja constatada uma demanda social com relação à nova forma de se 

fazer segurança, diante o aumento da criminalidade, bem como devido à exigência legal 

de adequação da segurança pública à nova ordem político jurídica, as mudanças têm 

sido lentas, mesmo havendo consenso de alguns setores da segurança pública a esse 

respeito. Nesse sentido, é que num processo iniciado recentemente com vista à 

democratização dessa política pelo Estado brasileiro, passou a ser introduzido no debate 

político e nas práticas experiências de cunho preventivo, a exemplo da polícia 

comunitária. 

 

1.3 A prevenção em segurança pública: nova forma de responder à violência 

 
 

Diante do quadro de violência que passa o Brasil as formas repressivas de 

combate ao crime tem sido insuficientes para fazer frente às questões de segurança, pois 

a natureza deste trabalho é agir nas consequências do crime, mas como sabemos as 

causas da violência são de natureza social, e a melhor forma de resposta é através da 

prevenção destas causas sociais, mas na maioria das vezes a responsabilização recai 

apenas sobre as instituições policiais. Porém, a prevenção primaria do delito passa por 

várias áreas públicas, como saúde e educação, e como estas não são tratadas como 

política de Estado, assim como a segurança, os problemas sociais acabam virando casos 

de polícia, conforme Blanco (2002, p. 86): 

A Polícia continua sendo o falso centro das atenções, atuando num 

cenário impróprio, onde não foram esgotados todos esforços de 

prevenção primária do delito (saúde, educação, saneamento, esporte, 

cultura, lazer, trabalho, geração de renda, etc.). Continuamos 

“enxugando o gelo”. A etiologia do fenômeno criminal continua 

intocada. É necessário e urgente que tenhamos Políticas Públicas de 

Segurança (Política de Estado) e não Políticas de Segurança Pública 

(Política de Governo). 

Ao compreendermos que as causas da violência são sociais entendemos que o 

Estado perfeitamente constituído é quem pode diminuir a crescente violência, através da 

prevenção, conforme podemos observar em SENASP (2007, p. 23): 

Somente o Estado perfeitamente constituído e organizado, poderá 

fazer frente aos aspectos que são os causadores da violência e, assim, 

agir preventivamente, e não após os fatos consumados, ou seja, nas 

conseqüências. As crescentes crises sociais urbanas e rurais 

demonstram em que patamar as coisas se encontram; tenta-se 

responsabilizar as instituições que têm por obrigação a manutenção da 



26 

 

ordem pública e não aquelas que têm por dever de ofício agir na 

solução dos problemas estruturais do país. 
 

A nova conjuntura Democrática do Brasil também exige da Polícia uma 

mudança de modelo de política pública de segurança, de encarrar a prevenção de forma 

diferente, bem antes do crime, pois a prevenção que queremos apresentar como modelo 

de política pública não compreende apenas compra de viaturas, reformas de prédios, e 

ações policiais, mas como política de Estado, que é aquela que tem continuidade, sem 

prazo para acabar e que envolva a todos em prol da Segurança Pública, e esta mudança 

estrutural observamos em SENASP (2007, p. 5): 

Tal quadro impõe a necessidade de uma profunda mudança estrutural 

do sistema. Surge então a consciência mais sólida de prevenir o crime, 

não somente com a presença do policial, por meio da ostensividade, 

ou por meio de investigações mais eficientes. Na verdade prevenir 

neste contexto que queremos referenciar está muito antes do crime, 

mas de uma atuação estratégica, oportuna e qualificada na interrupção 

do ciclo da violência e criminalidade. Buscamos uma atuação do 

agente público de segurança reconhecendo-o como promotor de 

direitos humanos e garantidor de convivência. Para tanto é necessário 

prepará-lo substancialmente com técnica e cientificismo de modo a 

potencializar sua experiência. Esse desafio necessariamente passa por 

uma revisão conceitual do papel do estado na vida do seu cidadão, da 

relação com ele e da medida de sua participação no processo de vida 

em sociedade. Portanto, tarefa que exige dinâmica de pesquisa, 

estudos profundos das causas, das especificidades. Crime é conduta 

humana, portanto, devemos conceber, para entendê-la e tratá-la, todas 

as especificidades de estudo do ser. 
 

Significa dizer que não podemos colocar a responsabilidade de prevenção 

apenas no Estado, pois a Segurança Pública é responsabilidade de todos, e ainda, todos 

devem agir preventivamente na resolução de problemas de segurança. A solução da 

problemática da segurança necessita da responsabilização de todos em encarrar o 

serviço público como um bem de cada cidadão e indispensável para vida em sociedade, 

assim como são encarados os demais serviços públicos, sobre esse contexto vejamos 

Oliveira (2002, p. 46): 

Se a depredação e a sujeira do espaço público decorre da errônea 

compreensão do significado de público, da mesma forma a falta de 

comprometimento verdadeiro com a questão da segurança pode ter a 

mesma origem. Afirmar que o problema diz respeito a todos equivale 

a dizer que a busca de soluções compete a uma multiplicidade de 

agentes sociais, governamentais e não governamentais. A utilização 

superficial e irresponsável desta concepção fornecerá a qualquer 

destes agentes um bom estoque de pretextos para a inatividade, 

justificada no fundo por um sofisma: afinal, o que é de todos não é de 

ninguém, ou, no mínimo, não é meu. 
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O serviço público, entendido como um bem coletivo deve ser encarado como 

papel do Estado, por ser um bem destinado ao cidadão, este deve zelar por sua 

qualidade. Assim sendo, a prevenção também faz parte desse contexto, contudo, para 

que ela exista depende não só do Estado, mas da ação de todos, pois prevenção se faz 

com mudança de atitude. Todavia, esta política pública encontra entraves para avançar 

tanto nos organismos públicos como nas comunidades, pois é uma política mais 

complexa do que a repressão e exige um esforço maior em fazê-la e mantê-la, sobre 

estas dificuldades vejamos o que descreve Zacchi (2002, p. 40): 

Ausência de espaços institucionais governamentais dedicados 

especificamente a esta perspectiva: mesmo ocupando um espaço 

crescente na agenda dos organismos governamentais responsáveis 

pela gestão da segurança pública, o tema da prevenção da violência 

não mereceu ainda, salvo raras exceções, a criação de divisões e 

equipes administrativas responsáveis pela formulação, coordenação, 

avaliação e aprimoramento das políticas a ela orientadas. A regra geral 

é que em cada governo um setor diferente é escolhido para coordenar 

o processo. Isto condena as experiências iniciadas a um caráter 

circunstancial e pouco sustentável, impede a formação de corpos 

técnicos com qualificação específica para a abordagem proposta e 

dificulta a articulação das diversas ações desenvolvidas em torno de 

uma perspectiva comum.  

 

A primeira dificuldade das políticas de prevenção é a institucionalização destas, 

pois os órgãos públicos não têm suas estruturas e organização voltadas para esta visão 

prevencionista, o que dificulta muito a implantação dessas politicas e junto com a 

resistência interna ou falta de cultura cooperativista, segunda dificuldade é que não há 

entre os órgãos públicos aquele que possa implantar politica preventiva multiagencial.       

Resistências corporativas e falta de cultura de cooperação 

multiagencial: como fica claro nos processos descritos, a efetivação 

de macropolíticas eficazes para a prevenção da violência exige uma 

profunda revisão dos e critérios de decisão e das práticas cotidianas de 

diferentes atores sociais, na esfera governamental e na sociedade civil, 

além de uma intensa cooperação entre eles. Exigências que, como 

seria de se esperar, entram em rota de colisão com a organização 

burocrática e compartimentalizada dos vários setores de execução de 

políticas públicas. Assim, a maior parte dos programas preventivos 

idealizados acaba condenada à lentidão, à incompletude e, não raro, à 

não efetivação. (ZACCHI, 2002, p. 40) 

 

Diante dos entraves organizacionais e institucionais, há ainda políticas que 

resistem as políticas reacionais, porém de forma bastante incipiente e experimental, 

nesse sentido Zacchi (2002, p. 40) aponta outras dificuldades para consolidar uma 

política de prevenção para a segurança Pública no Brasil, tais como: 
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Carência de metodologias consolidadas e de fontes de dados para o 

diagnóstico e o planejamento de ações em âmbito local [...]; 

Dificuldades para a participação comunitária e a “localização de 

políticas públicas” [...]; Ausência de práticas sistemáticas de avaliação 

e de referências de experiências exitosas na área [...]. 

 

Como podemos perceber a implantação de uma política preventiva necessita de 

um amplo planejamento, além de uma mobilização social em prol desta política, não se 

pode permitir fazer Segurança Pública às escuras com decisões unilaterais, de comando 

ou chefias, é preciso envolver a todos e só assim poderá se fazer frente à violência.  
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2. A POLÍCIA COMUNITÁRIA: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

 
 

O presente capítulo, dando continuidade ao pensamento de promoção das 

políticas públicas preventivas no Estado Democrático de Direito, em contraposição ao 

modelo antidemocrático discorrido no capítulo anterior, explana sobre a Polícia 

Comunitária compreendida como uma política preventiva, que se fundamenta na 

participação da comunidade, elevando a segurança pública ao status de política pública, 

situada no campo da cidadania. Desse modo, são considerados aspectos de natureza 

teóricos, práticos, conceitual e político relacionados à Polícia Comunitária, trazendo, 

por fim, uma reflexão sobre a importância do relacionamento da comunidade com o 

policial comunitário, ator fundamental no processo de implantação desta política, além 

de pontuar as dificuldades do policiamento comunitário. 

 

 

2.1. Polícia comunitária: conceituação 

 

 Agindo repressivamente, observou-se que os números de crimes estavam em 

constante crescimento, assim, era preciso mudar as estratégias e sanar as causas dos 

problemas, além disto, iniciar um policiamento preocupado com a ação antecipada e 

proativa no combate aos crimes locais, através de um policiamento de proximidade e 

preocupado com os direitos dos cidadãos.  

A partir deste pensamento as polícias brasileiras passaram a adotar um modelo 

de policiamento que se fundamenta na filosofia de policiamento comunitário, voltado 

para ação preventiva do crime, que passou a ser intitulada de Polícia Comunitária, e isto 

foi um processo a nível mundial de mudança doutrinária, como podemos observar em 

Rolim (2006, p. 67):  

Há uma importante modificação doutrinária em curso entre as 

polícias: em praticamente todos os países, a ideia de policiamento 

comunitário está ganhando espaço e, em muitos casos, já se 

transformou no novo discurso oficial.  

 

O policiamento comunitário é baseado na aplicação de uma filosofia que estreita 

a relação entre a comunidade e a polícia, favorecendo a interação, onde através da 

participação democrática das comunidades os problemas de segurança são solucionados. 

Segundo Bucqueroux e Trojanowicz (1994, p.4): 
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Policiamento comunitário é uma filosofia e uma estratégia 

organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população e 

a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a 

comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e 

resolver problemas contemporâneos, tais como crime, drogas, medo 

do crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do 

bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área. 

 

O conceito de Polícia Comunitária é bastante amplo, mas para a grande maioria 

dos teóricos trata-se de uma mudança de filosofia e estratégia organizacional que leva o 

policiamento a se tornar um serviço público mais participativo e mais sensível aos 

problemas de segurança publica que afligem as comunidades, a esse respeito vejamos 

alguns conceitos de Polícia Comunitária:  

Polícia Comunitária resgata a essência da arte de polícia, pois apóia e 

é apoiada por toda a comunidade, acolhendo expectativas de uma 

sociedade democrática e pluralista, onde as responsabilidades pela 

mais estreita observância das leis e da manutenção da paz não 

incumbem apenas à polícia, mas, também a todos os cidadãos. 

(FERREIRA Apud SENASP, 2007, p. 40) 

O Policiamento Comunitário, portanto, é uma filosofia de 

patrulhamento personalizado de serviço completo, onde o mesmo 

policial trabalha na mesma área, agindo numa parceria preventiva com 

os cidadãos, para identificar e resolver problemas. (SENASP, 2007, p. 

42) 

 

Através do policiamento comunitário a polícia começa atuar de uma forma 

diferente da que atuava antes, respeitando e garantindo para todos os cidadãos o 

exercício pleno de seus direitos e garantias preconizadas na nossa Constituição Federal, 

assim o que se observa é que a Polícia Comunitária não é uma nova Polícia e sim a 

Polícia que exerce seu papel democrático, conforme Marcineiro (2009, p.119) afirma: 

Polícia Comunitária não é a criação de uma nova polícia, mas sim a 

adequação do atual modelo de polícia aos novos anseios da sociedade, 

aos direitos e garantias individuais previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e ao Estado Democrático de 

direito também previsto na Carta Magna. 

Entender essa nova conceituação de Polícia é bastante importante, pois a 

mudança do aspecto atual da segurança pública passa por essa nova visão, pois não se 

pode ter uma Polícia Comunitária sem o envolvimento com a comunidade, que através 

deste relacionamento traz um novo comprometimento de juntos serem os responsáveis 

pela segurança comunitária, então quando se fala em Polícia Comunitária não podemos 

apenas pensar num trabalho de Polícia, como podemos observar de acordo com Bohn 

(2013, p. 14): 
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O policiamento comunitário traz a perspectiva de mudança, na atuação 

dos policias e no seu papel junto da comunidade. Reforça a ideia de 

que o cidadão deve ser coautor nas estratégias de policiamento, 

responsável pela segurança de sua comunidade. Realiza uma mudança 

de valores nos policiais e nos cidadãos, trazendo maior 

comprometimento e consciência de suas obrigações e 

responsabilidades. 

Essa responsabilização do policial e cidadão sobre a segurança local é um ponto 

chave no policiamento comunitário, no mesmo sentido observa Dias Neto (2003, p. 30):  

O policiamento comunitário expressa uma filosofia operacional 

orientada à divisão de responsabilidades entre polícia e cidadão no 

planejamento e na implementação das políticas públicas de segurança. 

O conceito revela a consciência de que a construção de uma relação 

sólida e construção de uma relação sólida e construtiva com a 

sociedade pressupõe um empenho da polícia em adequar assuas 

estratégias e prioridades às expectativas e necessidades locais. 
 

Outro ponto a ser destacado é que alguns autores empregam o termo Polícia 

Comunitária e outros o termo Policiamento Comunitário para definir esta filosofia de 

Polícia a qual se referimos, mas de modo de que fique mais didático e compreensivo 

preferimos adotar a termologia abaixo da SENASP (2007, p. 39): 

Na prática Polícia Comunitária (como filosofia de trabalho) difere do 

Policiamento Comunitário (ação de policiar junto a comunidade). 

Aquela deve ser interpretada como filosofia organizacional indistinta a 

todos os órgãos de Policia, esta pertinente às ações efetivas com a 

comunidade. 

 

Contudo, como esta nova filosofia não está engessada em um modelo formatado, 

e como também temos dentro da nossa nação várias Polícias que atuam em 

comunidades com características bem diferentes umas das outras, encontramos no 

Brasil várias nomenclaturas e práticas diferentes de emprego da Filosofia de Polícia 

Comunitária a exemplo do Policiamento Inteligente (Brasília), Polícia Interativa 

(Espirito Santo), Polícia Pacificadora (Rio de Janeiro), Polícia Solidária (Paraíba) e 

Polícia Cidadã (vários locais) e etc., mas apesar da gama de nomes que são adotados é 

filosofia e sempre a mesma, porém é bom ressaltar que geralmente estes nomes se 

referenciam ao Policiamento Comunitário (ação de policiar), tornando-se experiências 

isoladas dentro das Instituições Policiais. 

Por esse motivo é importante ressaltar, que o termo Polícia Comunitária não é 

livre de controvérsias, e para alguns autores, o termo está sendo empregado tão 

amplamente, que perdeu boa parte de seu sentido. Por isso esta filosofia, antes de ser 

empregada, deve ser enraizada nas Polícias, bem difundida, entendida e aplicável, não 
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se tornando apenas objeto de marketing institucional, mas uma ferramenta que 

possibilite a Polícia a romper com o modelo tradicional e construir uma polícia mais 

aberta e participativa.    

 

 

2.2. Polícia comunitária e a participação da comunidade na segurança pública 

 

 

O policiamento comunitário é baseado na aplicação de uma filosofia da polícia 

comunitária, que estreita a relação entre a comunidade e a polícia, favorecendo a 

interação através da participação democrática das comunidades nos problemas de 

segurança que devem ser solucionados, como observamos, segundo Bohn (2013, p.4): 

A proposta do policiamento comunitário é justamente a aproximação e 

integração do público e da polícia, com o objetivo principal de romper 

o distanciamento entre a polícia e a sociedade bem como a hostilidade 

que existe neste relacionamento. A polícia comunitária surge como 

uma nova filosofia de trabalho e de atuação das polícias. Orientada à 

resolução dos problemas, vem ao oposto da polícia tradicional de 

controle. A polícia comunitária expressa a divisão de 

responsabilidades chamando a comunidade a participar, juntamente 

com a polícia na implementação de políticas públicas de segurança. 

Neste sentido, é preciso buscar a participação da sociedade, estreitando as 

relações, tentando eliminar a suspeição na relação com a polícia, criando laços de 

confiabilidade, entendimento e aceitação, que nunca antes existiram, como explica 

Beato (2001, p. 02): 

Mais que uma mudança de estratégia, o policiamento comunitário tem 

representado uma espécie de apelo moral em favor da mudança no 

relacionamento da polícia com a sociedade. Esta mudança deveria 

orientar-se por um modelo de relacionamento calcado na confiança, 

compreensão e respeito. 

 

E, nessa busca de um policiamento ideal e democrático, é preciso entender que o 

policiamento passa a contar com outro sujeito ativo e com papel fundamental que é o 

cidadão ou a comunidade que, junto com o policial comunitário são a chave para o 

sucesso deste policiamento, pois de maneira proativa a participação de ambos é que vai 

dar continuidade a qualquer modelo de policiamento comunitário implantado, como 

observaram Skolnick e Bayley (2006, p. 18): 

A premissa central do policiamento comunitário é que o público deve 

exercer seu papel mais ativo e coordenado na obtenção de segurança. 
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A polícia não consegue arcar sozinha com a responsabilidade, e, 

sozinho, nem mesmo o sistema de justiça criminal pode fazer isso. 

Numa expressão bastante adequada, o público deve ser visto como 

“co-produtor” da segurança e da ordem, juntamente com a polícia. 

Desse modo, o policiamento comunitário impõe uma responsabilidade 

nova para a polícia, ou seja, criar maneiras apropriadas de associar o 

público ao policiamento e à ordem. 

A filosofia de polícia comunitária surgiu como uma estratégia fundamental para 

as instituições policiais, onde, com o processo de democratização dos serviços públicos, 

o policial passa a fazer parte e ter um intenso relacionamento com a comunidade, 

tornando a polícia um órgão mais integrado e participativo, como alerta Marcineiro e 

Pacheco (2005, p.84):  

Sem a parceria entre a polícia e comunidade não é possível que se tenha 

uma Polícia realmente comunitária. Entretanto, convém ressaltar que 

esta parceria deve se dar na busca compartilhada de soluções para os 

problemas de segurança da comunidade. 

 

Esta parceria entre a polícia e a comunidade é tão pregada na filosofia de 

policiamento comunitário porque é determinante para as ações do policial comunitário 

nas soluções dos problemas, conforme cita Cerqueira (1999, p. 22): 

A lei não consegue administrar todas as atividades policiais, 

particularmente aquelas no âmbito da manutenção da ordem, da 

negociação de conflitos ou da resolução de problemas da comunidade. 

Nestes casos, o apoio e o envolvimento da comunidade são essenciais 

para o cumprimento das tarefas policiais. 

Nesta parceria, a comunidade tem o direito e o dever de participar e de ser 

consultada na resolução das questões de segurança, pois assim como os policiais 

comunitários ela também conhece os problemas vivenciados ao seu redor.  A esse 

respeito à própria Constituição Federal no seu Art. 144, diz que a segurança pública é 

direito e responsabilidade de todos (CF., 1988), o que nos leva a crer que o cidadão tem 

a mesma parcela de responsabilidade pela segurança que as polícias, porém é preciso 

deixar claro que o cidadão não é polícia e sim um parceiro e colaborador, que pode ser 

um agente ativo mesmo sem efetuar prisões.  

 

 

2.3. O policial comunitário: ator fundamental 

 

 

O policial deve estar ciente do seu papel perante a sociedade, mudando suas 

velhas práticas, da brutalidade e da ilegalidade, para ser um verdadeiro exemplo de 
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cidadão e de protetor dos direitos humanos como podemos evidenciar nos princípios de 

Robert Peel apud RODRIGUES et al., 2008: 

Peel defendera, entre outros, a prioridade para a prevenção do crime e 

a desordem ao invés da repressão militarizada e punições severas 

contra a população; a aprovação social da atuação da polícia e a 

cooperação do público para a aplicação das leis; a imparcialidade da 

polícia no cumprimento das normas legais, livre de sectarismos sociais 

ou econômicos; a proteção da vida como maior objetivo da polícia e o 

uso da força física apenas como última alternativa, dentro dos limites 

da lei. Para ele, a polícia é o público, e o público é a polícia, 

constituída de membros que são pagos para dar a sua atenção em 

tempo integral; não podendo usurpar os poderes do judiciário ou punir 

os indivíduos, julgar ou punir culpados. Em outras palavras, não é 

função da polícia ser juiz ou carrasco. Segundo os seus ensinamentos, 

o teste da eficiência e de eficácia da Polícia será a ausência do crime e 

da desordem, e não a evidência visível da ação policial. 

O policial comunitário é o mesmo policial que antes atuava no atendimento de 

ocorrências na comunidade. Porém no policiamento comunitário sua atuação deve ser 

diferente da anterior praticada, passando a se preocupar com a qualidade de vida dos 

moradores da comunidade onde atua e, por muitas vezes, exercendo atividades na 

comunidade que antes era tida como improvável, como a prestação de serviços e a 

realização de projetos promovidos pelos próprios policiais, como explana, sobre esse 

assunto, Cerqueira (1999, p. 23): 

A estratégia comunitária provoca algumas alterações no tradicional 

entendimento das funções policiais; primeiramente há uma expansão 

nas atividades da polícia; manutenção da ordem, resolução de 

conflitos, resolução de problemas através da organização e do 

fornecimento de serviços e outras atividades que possam atentar 

contra a qualidade de vida da comunidade passam a ser, junto com o 

controle do crime, atividades policiais. 

 

No entanto, este policial só poderá e só conseguirá agir com a filosofia de polícia 

comunitária quando este tiver a confiança da comunidade, e isso poderá acontecer 

quando ele conhecer a fundo a realidade e os problemas vivenciados na comunidade em 

que atua, dando respostas mais proativas e sanando-as. Mas, para se obter tal 

conhecimento da área e das causas, é preciso que o policial militar esteja fixo no 

policiamento da localidade, gerando uma identidade do policial perante a comunidade 

que passará a conhecê-lo e a confiar nas suas decisões, conforme ressalta Rodrigues et 

al. (2008): 
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[...] a fixação do efetivo da polícia nas comunidades, que 

propicia um maior envolvimento com as pessoas e os problemas 

locais e, conseqüentemente, uma responsabilidade territorial por 

parte dos policiais. Assim, a comunidade passa a contar com o 

seu próprio policial, bem como atendimento mais personalizado 

que acaba por gerar maior confiança, sensação de segurança e 

diminuição do medo. 

Quando advinda a fixação do policial na comunidade, passa existir uma 

identidade policial, com nome e com características físicas conhecidas de todos, 

diferente do modelo tradicional, onde o policial é chamado de “PM”, “seu guarda” e 

outros. Essa personificação aumenta a relação de confiança mútua, o policial e o 

cidadão passam a perceber que é possível trabalhar em conjunto, em prol da segurança 

de todos, fazendo o que antes era impossível, tornar-se possível, fazendo da polícia uma 

presença comum na vida cotidiana da comunidade, como afirma Fernandes (1994, p. 

10): 

[...] um serviço policial que se aproxime das pessoas, com nome e cara 

bem definidos, com um comportamento regulado pela freqüência 

pública cotidiana, submetido, portanto, às regras de convivência 

cidadã, pode parecer um ovo de Colombo (algo difícil, mas não é). A 

proposta de Polícia Comunitária oferece uma resposta tão simples que 

parece irreal: personalize a polícia, faça dela uma presença também 

comum. 

Sem o advento da aproximação do policial das pessoas que estão nas 

comunidades, existe apenas um trabalho anônimo e/ou incógnito da polícia. Mas a 

fixação do policial em um setor específico é determinante para o sucesso da 

implantação do policiamento voltado para uma filosofia comunitária. Fernandes e Costa 

(1998, p. 87) afirmam que: 

O distanciamento do policial das pessoas na circunscrição em que age, 

despersonifica o trabalho da polícia, tornando anônima a sua atuação 

no seio da sociedade, gerando o desconhecimento das causas 

primárias da criminalidade. A fixação de equipes e a sua permanente 

interação com os diversos atores sociais constituem-se em fator de 

sucesso do trabalho realizado. 

Para que o policial possa conhecer a realidade e os problemas das comunidades e 

para que ele seja personificado como o policial da área ou comunitário, ele deve 

priorizar procedimentos que facilitem as relações interpessoais com a comunidade, pois 

esta aproximação pode se tornar difícil e irreversível. Um desses procedimentos a ser 
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adotados, antes esquecido, é o policiamento a pé, pois o policiamento somente de 

viaturas distancia e dificulta o contato com as pessoas. E, através deste contato, pode-se 

chegar, a partir de então, em locais antes impossíveis de passar com veículos, passando 

a observar detalhes que possam auxiliar no enfrentamento da criminalidade. 

O patrulhamento a pé reduz substancialmente o número de crimes de pequeno 

potencial, mas que geram uma sensação de insegurança na comunidade, como 

observaram Skolnick e Bayley (2006, p. 28): 

O que uma ronda a pé pode fazer, entretanto, é reduzir o medo do 

crime, em especial a onda de medo que paira em locais que parecem 

não seguir as normas e estar fora de controle. Patrulhas a pé eles 

sustentam, poderiam reduzir os ‘sinais de crime’ e de desordem, tais 

como vandalismo, pichações, comportamento agressivo e violento, 

mendigos pelas ruas, bicicletas e skates guiados perigosamente nas 

calçadas, bebedeiras em público, música muito alta e vagabundos 

dormindo em locais públicos. 

A filosofia de Polícia comunitária tem o foco na atuação do policial e, se ele 

acreditar que pode mudar suas práticas, ele será como a chave mestra do policiamento, 

atraindo para si a confiança da comunidade, dos comandantes e dos próprios 

companheiros, difundindo a filosofia do policiamento como incentivam Trojanowicz e 

Bucqueroux (1994, p. 5): 

O policiamento comunitário exige um comprometimento de cada um 

dos policiais e funcionários civis do departamento policial com sua 

filosofia. Ele também desafia todo o pessoal a encontrar meios de 

expressar esta nova filosofia nos seus trabalhos, compensando assim a 

necessidade de manter uma resposta rápida, imediata e efetiva aos 

crimes individuais e as emergências, com o objetivo de explorar novas 

iniciativas preventivas, visando à resolução de problemas antes que 

eles ocorram ou se tornem graves. 

Para que o processo de implantação do policiamento comunitário esteja 

fortalecido e com sua permanência garantida, é preciso que esta iniciativa não seja 

isolada ou um projeto pessoal, e sim um projeto da instituição policial, pois se a 

instituição acredita no policiamento comunitário, os policiais e a comunidade também 

acreditam, sendo encarado como um projeto sério e que terá continuidade. Este novo 

modelo de polícia, ainda hoje, não foi realmente aceito pela maioria das instituições 

policiais. 

Mesmo naquelas instituições que incorporaram esta filosofia no processo de 

implantação de um policiamento ideal e/ou comunitário sempre surgem dificuldades e 
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oposição a este modelo de atuação. Uma vez implantado, é preciso estabelecer uma 

constante avaliação, para que não seja instituído de modo falido ou que sejam 

gerenciadas por profissionais despreparados e desconhecedores da filosofia de Polícia 

Comunitária, como alerta Mesquita Neto (2004): 

[...] há sempre o risco da oposição e da resistência a experiências e 

inovações visando a implementação do policiamento comunitário, 

dentro e fora da polícia. Mas há também um risco de que o 

policiamento comunitário venha a ser implantado como mais uma 

atividade especializada, atribuída a unidades e a profissionais 

especializados, pouco integrados às unidades responsáveis pelo 

patrulhamento, atendimento a ocorrências e investigação criminal. Ou 

mesmo o risco de que as unidades policiais, quando passam a ter a 

responsabilidade de fazer o policiamento comunitário, dêem menos 

valor às atividades de policiamento comunitário do que às atividades 

tradicionais de polícia. Por exemplo, designando para estas atividades 

menos tempo, menos recursos e/ou profissionais menos qualificados. 

As resistências acontecem, na grande maioria das vezes, pela falta de 

conhecimento da filosofia e policiais que tem uma visão deturpada dela, porque 

recebem ordens para agir preventivamente quando não se está preparado para essa 

mudança. Apenas pelo convencimento não é possível atingir o objetivo de popularizar 

esta ideia, como também exigir do policial essa iniciativa, se ele como policial não se vê 

preventivo e sim repressivo, não por culpa dele, mas pelo “engessamento” das suas 

ações, padrões, procedimentos, ordens e horários bastantes marcantes no seu dia a dia, 

coisas que impedem a tomada independente de decisões. A esse respeito, Silva (2003, p. 

399) orienta que: 

[...] na vertente da ‘preservação da ordem pública’, implicam o 

domínio de conhecimentos que capacitem os policiais a tomar 

decisões diante de situações imprevisíveis e complexas do dia-a-dia, 

para o que a criatividade e o bom senso devem ser estimulados, e não 

o condicionamento militar. Uma coisa não é compatível com a outra, 

mas simplesmente treinar o policial para cumprir ordens e agir sem 

refletir sobre as suas próprias ações é assemelhá-lo a um robô, o que 

só seria possível em situações em que ele não precisasse pensar... 

Enfim, com essas transformações, o adjetivo ‘militar’ do nome Polícia 

Militar passou a referir-se mais à hierarquia e à disciplina internas, 

para efeito de controle do pessoal. Diferente, portanto, do que ocorria 

antes de 1964. 

A saída para esta resistência da tropa é capacitar os policiais. Mas, para que isso 

se torne uma realidade, é necessário investir em treinamentos, cursos, palestras, 

seminários e outros, pois a maneira mais fácil de difundir a filosofia da polícia 
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comunitária é através do ensino policial. Assim, será possível prepará-los para o dia a 

dia no trabalho com a comunidade, que é o um labor diferente do treinamento de guerra, 

que não prepara para a função policial, como podemos verificar, segundo Ness (1991 

apud BASÍLIO, 2007, p. 156), “a função do treinamento policial é capacitar o policial 

para o trabalho diário”. 

Há uma preocupação em torno de uma formação qualificada do policial, 

doutrinada na filosofia de uma Polícia Comunitária, de forma clara e precisa, para que 

não surjam ações policiais diferentes e difusas da que é pregada pela doutrina 

comunitária, e que o policial possua ferramentas que lhe possibilite realizar um trabalho 

preventivo que foi institucionalizado como parte integrante e fundamental do Programa 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça através da SENASP/MJ, na 

vertente ‘FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL’, como podemos 

verificar no Termo de Referências do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia 

Comunitária: 

Nos últimos anos, o Ministério da Justiça, por intermédio da 

SENASP/MJ, investiu vultosos recursos para implantação da polícia 

comunitária no Brasil. Atualmente, temos a estratégia de polícia 

comunitária implantada em praticamente todas as Unidades da 

Federação. No entanto, a falta de uma orientação doutrinária, clara, 

precisa e qualificada sobre a implantação, implementação e evolução 

deste tipo de ação policial fez com que, por trás do nome polícia 

comunitária, surgisse um conjunto extenso e heterogêneo de ações que 

muitas vezes não tem relação direta com as diretrizes deste tipo de 

ação. Assim sendo, a partir da identificação do papel da polícia 

comunitária no SUSP, estamos institucionalizando esta ação como 

parte integrante e fundamental do Programa Nacional de Segurança 

Pública, dentro da vertente estruturante ‘FORMAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL’, tendo como amparo legal o 

Plano Plurianual 2004/2007 – Governo Federal, publicado no D.O.U 

de 12/08/04, Suplemento A, página 13, que estabelece no seu bojo a 

diretriz nº 5 – Adoção do policiamento comunitário, como política de 

segurança pública descentralizada e integrada, e a Lei n.º 10.201, de 

14/02/01, atualizada pela Lei n.º 10.746 de 10/10/2003 que institui o 

Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, que também 

estabelece no seu bojo o incentivo e o apoio aos programas de Polícia 

Comunitária. (TERMO..., 2011) 

Não há como implantar um policiamento baseado em conhecimentos filosóficos, 

se não existe filosofia difundida, quem vai executá-la, e quem terá o apoio do 

comandante que não acredita. É preciso investir na disseminação e mudar a filosofia da 

própria instituição, pois se corre o risco de acontecer projeto que possuam apenas a 
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fachada de Polícia Comunitária, mas com a essência do policiamento tradicional ou, 

pior, pensar que está fazendo o certo quando que na verdade o oposto é que ocorre. Para 

Silva (2003, p. 351): 

Num momento em que se reconhece a necessidade de que a segurança 

seja compartilhada por todos, não há como seguir adiante sem investir 

pesadamente na democratização da polícia, no interesse da segurança 

de todos os segmentos sociais, dos quais se espera a união de esforços 

contra o inimigo comum, o verdadeiro criminoso, encontrado em 

qualquer lugar. 

A filosofia de policiamento comunitário deve ser norteadora das demais práticas 

realizadas pelos policiais. Isto é o que se espera, ao contrário do que muitos acreditam. 

Sem esta filosofia, estamos fadados ao insucesso e ao conhecido trabalho de “enxugar 

gelo”, enquanto os criminosos imperam nas comunidades, produzindo até um poder 

paralelo. É preciso que as instituições policiais comecem a mudar as suas ideologias. E 

quem conseguirá senão o ensino? Isso porque “mudar é difícil, mas é possível” 

(FREIRE, 1996). 

Nesse sentido, uma instituição preocupada com a formação qualificada de seus 

policiais irá prestar um serviço de melhor qualidade à população, contribuído para uma 

melhor qualidade de vida das comunidades, e esta ótica de valorização profissional 

contribui para um bom relacionamento com as comunidades e a geração de confiança 

entre a polícia e a comunidade, pois um profissional bem qualificado está preparado 

para o dia-a-dia policial onde sua técnica principal de trabalho é o diálogo, e ele sempre 

está pautado na ética, legalidade e no compromisso, consigo e com outros cidadãos, de 

fazer uma segurança mais participativa e cidadã, tornando-se fácil a disseminação de 

uma cultura prevencionista nas instituições de Segurança Públicas.  

 

2.4. Dificuldades do policiamento comunitário 

 

São inúmeras as dificuldades enfrentadas para a implantação e desenvolvimento 

do Policiamento Comunitário. No entanto, podemos classificar dois tipos de 

dificuldades com relação à própria Instituição: As dificuldades internas e as externas à 

instituição. 

Não podemos pensar que para a implantação de um modelo dentro da filosofia 

de policia comunitária basta apenas a participação social, ela é essencial, mas é preciso 
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também mudanças nas estruturas policiais e nos profissionais da segurança, que 

possibilitem a implantação e a execução de um policiamento diferenciado, dando a 

oportunidade para o policial agir conforme esta filosofia, em todos os níveis do mais 

estratégico ao operacional, como alerta Beato (2001, p. 05): 

[...] o conceito de polícia comunitária não foi incorporado, seja na 

cúpula ou na ponta organizacional, pelos membros da organização 

como um valor a ser seguido, capaz de transformar a forma de pensar 

e operacionalizar a ação policial, sendo alvo de tensão e resistência 

pela maioria dos policiais. 

Dificuldades Internas: São aquelas que surgem no interior da Instituição. Dentre 

as dificuldades que surgem internamente, a resistência é, sem dúvida, a maior barreira à 

implantação ao Policiamento Comunitário. 

Um dos motivos da polícia comunitária não ter sido incorporada pela polícia 

decorre do fechamento das instituições policiais para a participação popular. Esta 

incorporação só ocorrerá quando a comunidade for aceita como partícipe nas decisões, e 

não apenas como plateia. Só dessa forma será viabilizado o processo de democratização 

das polícias, bem como a filosofia da polícia comunitária surgirá como forma de 

resolver e por um fim ao distanciamento comunitário, como podemos observar, segundo 

Carvalho (1998, p.49):  

Ao tentar implantar este modelo, governo e líderes da sociedade 

acreditaram que esta poderia ser uma forma de democratizar as 

instituições responsáveis pela segurança pública, isto é, à medida que 

se abrem para a sociedade, congregando lideres locais, negociantes, 

residentes e todos quanto puderem participar da segurança local, a 

polícia deixa de ser uma instituição fechada e que, estando aberta às 

sugestões, permite que a própria comunidade faça parte de suas 

deliberações. 

A implantação da filosofia de Polícia Comunitária encontra muita resistência 

pela maioria dos policiais que não acreditam nesta nova filosofia e que encontram 

dificuldade de romper com o tradicional trabalho de polícia, baseado em equipamentos, 

atendimento de ocorrências e prisão do criminoso, o trabalho repressivo. 

A resistência à implantação deste tipo de policiamento pode acontecer nos 

diversos escalões de comando da Instituição (tanto na cúpula como na base). No Brasil 

essa resistência foi acentuada tendo em vista ao período de transição entre o governo 

militar e início da democratização do país. Muniz et al (1997, p. 205) fala o seguinte 

sobre esta questão: 
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É sabido que qualquer tentativa de flexibilização da hierarquia e de 

autonomização dos agentes de ponta em todos os tipos de instituições, 

especialmente nas instituições públicas, onde a “mentalidade de casta” 

em geral é mais arraigada esbarra em resistências iniciais. Não poderia 

ser diferente numa estrutura militar tradicional como a da PM, que se 

caracteriza justamente pela atribuição de prestígio hierárquico, pelo 

controle disciplinar, pela concentração de poder decisório nos escalões 

superiores, enfim pelo “excesso de militarismo”. 

O distanciamento entre a polícia e a comunidade durante esse período contribuiu 

para formação de uma cultura interna de que a polícia não necessitava da comunidade 

para sobreviver. Essa resistência, portanto, é fruto de uma cultura, representada pelo 

modo de pensar e fazer segurança pública nos moldes tradicionais, que formam um 

conjunto de paradigmas, os quais não mudam da noite para o dia. Essa mudança deve 

ser lenta e sistemática.  

Dificuldades externas são aquelas surgidas com relação ao envolvimento da 

comunidade, e nesse caso, inúmeros são os fatores que podem contribuir como a falta de 

aproximação da polícia com o Poder Público local. Descrédito da polícia por parte da 

comunidade e falta de uma estrutura mínima da comunidade para recepcionar a Polícia 

Comunitária, necessitando muitas vezes da atuação do policial na comunidade como 

incentivador e organizador local.  

O afastamento histórico entre a polícia e a comunidade também é uma 

dificuldade considerável, pois a confiança numa polícia que antes era repressora e agora 

é amiga, só ocorrerá com o tempo e com a polícia realizando um trabalho que mostre a 

população que ela está realmente engajada com os problemas diversos enfrentados pela 

comunidade. 

Outra dificuldade, que diz respeito tanto a fatores internos como externos, é a 

falta de informação. O desconhecimento do que seja a Polícia Comunitária e sua 

existência como filosofia. Também há muita confusão por parte de muitos policiais a 

respeito do que é e do que não é Policiamento Comunitário. E essa confusão tem gerado 

discriminações e descontentamentos. A comunicação é um instrumento que deve ser 

utilizada dentro e fora da Instituição para amenizar essas dificuldades.  

Hoje, as instituições policiais já conseguem enxergar que é preciso encarar os 

problemas de segurança pública de forma diferente. A prova disto é que experiências 

em polícia comunitária vêm sendo implantadas em todas as polícias do Brasil. 

É nesse contexto que se verifica a importância do ensino nas instituições 

policiais, para uma melhor qualidade do serviço de segurança pública, em especial a 
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capacitação em Polícia Comunitária, pois, diante dessas inovações, surge a preocupação 

com a formação dos policiais militares, que hoje ainda em algumas instituições, são 

baseadas em ensinos de guerra, herdados das forças armadas, sendo importante verificar 

se a polícia militar está preparada para essa mudança de paradigma e para o 

estreitamento das relações com a comunidade em que vai atuar, e o policial, como parte 

integrante e peça fundamental, deve estar preparado. O processo de institucionalização 

deve avançar a passo largos para se obter mais rapidamente o perfil ideal de um policial 

com espírito comunitário, como se preocupa Souza (1999): 

O processo de mudança vivido pela organização policial, no modo de 

pensar e executar o policiamento, com a incorporação de novos 

valores introduzidos pelo conceito de polícia comunitária, caminha a 

passos lentos. A fase inicial de implantação desse novo paradigma de 

polícia preventiva foi marcada por uma resistência geral dos policiais 

em se adaptarem às exigências de um novo perfil, que contrariava 

valores fortemente arraigados no modelo tradicional, quase militar, de 

polícia repressiva. 

A instituição policial deve estar sempre investindo na qualidade do serviço 

policial prestado a sociedade, pois diante desse processo de aproximação comunitária, 

para uma segurança pública participativa, onde todos devem buscar a ordem e as 

soluções de segurança, as polícias brasileiras não podem mais recuar, e este processo 

vai e precisa acontecer. Mas, para que isso ocorra, é preciso sensibilizar os policiais 

para ter compromisso com o juramento de servir a sociedade, e servir bem, mesmo com 

risco da própria vida, para tanto, é necessário que as instituições policiais ofereçam 

qualificação e capacitação constantes e de qualidade aos seus policiais, buscando 

apresentar um treinamento que forneça possibilidades de colocar em prática o que foi 

aprendido, facilitando o exercício profissional. 

Essa disseminação da filosofia comunitária de forma maciça irá facilitar todo e 

qualquer processo de policiamento a ser implantado, pois, no momento em que se quiser 

implantar qualquer projeto, existirá um grande número de policiais preparados para este 

trabalho. 

Portanto, é preciso sempre ter o devido cuidado com a qualidade do serviço e 

com a capacitação constante dos policiais, porque sempre existirão os opositores da 

filosofia nas instituições, mas também sempre existirão aqueles que apoiaram esta 

filosofia e que defenderam a sua implantação e permanência. Outro ponto que não 

podemos esquecer é a busca incessante pelo bom relacionamento com as comunidades, 
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pois o sucesso da Polícia Comunitária depende da motivação e participação da 

população, que será antes de tudo os maiores defensores desta filosofia. 
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3. O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA NA 

PARAÍBA 

 

 

Neste terceiro capítulo, foi analisado o processo de institucionalização da Polícia 

Comunitária na Paraíba, partindo das ações pioneiras de educação em Polícia 

Comunitárias, tomadas como porta de entrada para o reconhecimento institucional dessa 

nova filosofia. Descreve-se, posteriormente, as primeiras experiências de Polícia 

Comunitária efetivadas na Paraíba até as Unidades de Polícia Solidária, implantadas a 

partir de 2011, convertidas em programa de governo, chegando a alcançar a 

formalização em documentos publicados no Diário Oficial do Estado. Portanto, a 

seguir, descreve-se a instalação das Unidades de Polícia Solidária, instituídas em lei 

estadual e documentos da Polícia Militar da Paraíba, além de ser realizada analise, a 

partir dos documentos oficiais, impulsionadores do processo formalização e/ou 

institucionalização do policiamento comunitário no Estado da Paraíba. 

 

 

3.1. A formação em policiamento comunitário: a porta de entrada 

 

 

Com uma nova perspectiva e nova concepção de se fazer uma polícia mais 

próxima dos cidadãos, o Estado da Paraíba, assim como os demais Estados brasileiros, 

têm implantado experiências de policiamento comunitário. Mesmo passando por 

variados momentos de altos e baixos essas experiências vêm resistindo e se renovando, 

e até mesmo apresentando resultados bastante expressivos, porém é preciso ter cuidado 

para não aceitarmos facilmente a ideia de que todas as experiências realizadas estão 

dentro da filosofia de polícia comunitária ou apenas o policiamento tradicional 

“disfarçado”, por isso é necessário a constante avaliação desses projetos.  

Para que se tenham projetos bastante robustos e fortalecidos é preciso contar 

com profissionais bem capacitados e motivados para realizarem projetos à luz do que 

defende a filosofia de Polícia Comunitária, pois pelo contrário continuará a ser realizado 

o trabalho tradicional com o nome de comunitário, em decorrência disso verifica-se o 

insucesso do policiamento e descrédito da polícia comunitária.  

Portanto, para implantar ou iniciar qualquer trabalho desta natureza é preciso 

que haja capacitação através de cursos, palestras, seminários e outros, tanto para os 

profissionais da segurança quanto para a comunidade, que também precisa conhecer o 
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serviço que será prestado, afinal é um trabalho que envolve a todos e precisa da 

participação dos moradores nas soluções de segurança da comunidade. 

Nesse sentido, a abertura para esta filosofia de Polícia Comunitária na Paraíba de 

acordo com Castro (2003) se deu em meados de 1997 quando foi realizada na 

Universidade Federal da Paraíba a primeira capacitação sobre o tema, contando com a 

participação do Coronel Cerqueira da PMRJ, um dos pioneiros desta filosofia no Brasil, 

sendo esta capacitação motivadora e a porta de entrada para as demais ações preventivas 

de segurança no Estado.  

A esse respeito Dias (2010, p 245) relata: 

Na Paraíba, a discussão sobre Policiamento Comunitário antecede o 

SUSP. A primeira atividade relacionada a essa temática, de caráter 

educativo, deu-se em 1997, articulada pela UFPB em parceria com a 

Polícia Militar da Paraíba e Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, através do “Curso de Polícia Comunitária”.  

Esse esforço da Universidade Federal da Paraíba e do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão – CEDDHC em construir uma cultura 

democrática nos órgãos de segurança pública da Paraíba através da capacitação e 

extensão universitária foi o passo inicial da policia comunitária no Estado, conforme 

relata Zenaide (2004, p. 2): 

Entre os anos de 1992 à 1997 os conteúdos são dirigidos no sentido de 

construir uma cultura democrática no interior do sistema de segurança, 

justiça e cidadania. Nos anos de 1997 por outro lado é dado destaque a 

discussão sobre violência, paz nas escolas, policiamento comunitário. 

No caso da gestão em policiamento comunitário, de 1997 a 2002, 

foram treinadas cerca de 350 pessoas, em sua maioria policiais 

militares. O curso de gestão em policiamento comunitário em 1997 e 

1998 foram realizados por dentro da polícia militar, só abrindo em 

1999, 2000 e 2001 para a polícia civil, educadores das escolas e 

representante de comunidades da grande João Pessoa. 

Com base em Dias (2010) e Zenaide (2004), podemos afirmar que em janeiro de 

1999, foi que se abriu o debate sobre o aludido tema para profissionais da segurança de 

outros órgãos públicos, bem como para profissionais da imprensa e membros da 

sociedade civil, por ocasião do encerramento da 1ª edição do Curso de Gestão em 

Policiamento Comunitário. O encerramento do aludido curso, se deu através de um 

Seminário sobre Gestão em Policiamento Comunitário, promovido pela PRAC/UFPB- 

FUNAPE, em parceria com a Polícia Militar da Paraíba. Realizado no Hotel Caiçara em 

João Pessoa, esse seminário, contou com a valiosa colaboração do Cel. Nazareth 

Cerqueira, a exemplo do primeiro realizado sobre a filosofia de polícia comunitária, na 
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própria Polícia Militar, em 1997, pela UFPB, para oficiais, com o objetivo de 

sensibilizá-los da importância da filosofia de Polícia Comunitária. No seminário de 

1999 foram trazidos policiais militares de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, que apresentaram experiências implantadas com 

essa filosofia nos seus estados. 

Entre os anos de anos de 1997 a 2001, conforme registra Zenaide (2004), foram 

realizadas várias capacitações voltadas para a filosofia de Polícia Comunitária, em 

ordem cronológica citamos: 

 1997 - Curso sobre Policiamento Comunitário, realizado no Centro de Ensino 

da Polícia Militar de 11 a 12 de dezembro de 1997; 

 1998 - Curso de Gestão em Policiamento Comunitário, realizado no Centro 

de Ensino da Polícia Militar, com 150 horas no período de 19 de outubro de 

1998 a 07 de Janeiro de 1999; 

 1999 - Curso de Gestão em Policiamento Comunitário realizado no Auditório 

do Sindicato dos Servidores da UFPB de 25 de outubro a 16 de dezembro de 

1999; 

 2000 – Curso de Gestão em Policiamento Comunitário realizado no Auditório 

do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes; 

 2001 – Curso de Gestão em Policiamento Comunitário realizado no Auditório 

do Centro de Ensino Profissionalizante Deputado Antônio Cabral – CPDAC, 

Conjunto Valentina de Figueiredo; 

A participação da comunidade nos cursos de polícia comunitária foi o que 

motivou ainda mais a fomentação das primeiras experiências no Estado a exemplo do 

Núcleo de Polícia Comunitária instalado nas comunidades de Paratibe e Muçumagro, 

em 2002, que aconteceu após a realização em 2001 do Curso de Gestão em 

Policiamento Comunitário realizado no bairro Valentina de Figueiredo (SILVA, 2002). 

Esses cursos de extensão além de motivar a execução de policiamentos 

preventivos foram porta de entrada para a formação em Polícia Comunitária na PMPB, 

hoje inclusa como disciplina curricular dos mais diversos cursos da instituição, assim 

como a educação em Direitos Humanos, que também compõe o currículo dos policiais 

paraibanos. Essa formação inicial e a inclusão destas disciplinas na capacitação de 

profissionais de segurança pública foram propostas do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (1996), criado pelo Governo Federal, que diante das diversas denúncias de 
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Direitos Humanos na área de segurança pública, resolveu implantar a prevenção em 

segurança pública através da filosofia de Polícia Comunitária e difundir a importância 

da formação preventiva dos policiais brasileiros. 

Com a criação também do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP houve 

maior incentivo e o apoio efetivo aos programas de Polícia Comunitária. Esse apoio em 

nível de governo federal foi fortalecimento com a instituição do Programa Nacional de 

Segurança Pública (2003), com a elaboração da Matriz Curricular Nacional Para Polícia 

Comunitária (2007), e através da Portaria SENASP/MJ Nº 02, de 26/02/07, publicado 

no Diário Oficial da União de 27/02/07, quando criou o Curso Nacional de Promotor de 

Polícia Comunitária, além da criação do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia 

Comunitária, através da Portaria SENASP/MJ Nº 14, de 26/04/06, publicado no D.O.U. 

de 08/05/06.  

Os Cursos Nacionais de Polícia Comunitária, o de promotor e o de 

multiplicador, na Paraíba são promovidos pela Secretaria de Segurança e da Defesa 

Social do Estado, em parceria com a SENASP/MJ e organizado pela Coordenadoria de 

Integração Comunitária e Direitos Humanos – EM/1. O primeiro possui uma carga 

horária de 41 horas aula e destina-se aos profissionais de Segurança Pública, lideranças 

comunitárias e pessoas da sociedade civil que desempenham atividades junto às 

comunidades. Já o segundo possui carga horária de 81 horas aula e destina-se a 

capacitação de profissionais da área de Segurança Pública para atuar na docência da 

filosofia de polícia comunitária.  

No tabela de capacitados em Polícia Comunitária (2015) na Paraíba entre os 

anos de 1998 a 2014, abaixo, podemos encontrar o número de habilitados nos mais 

variados cursos promovidos no Estado, vejamos: 

 

Tabela 01: Capacitados em Polícia Comunitária (1998-2014) 

(continua) 

ORD ANOS PM BM PC PRF GM LC CT SOMA 
01 1998 49       49 
02 1999 --       -- 
03 2000 01  01     02 
04 2001 36  02     38 
05 2002 42       42 
06 2003 15       15 
07 2004 42       42 
08 2005 --       -- 
09 2006 08       08 
10 2007 --       -- 
11 2008 70 07 01 03 04 08  93 
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(conclusão) 

ORD ANOS PM BM PC PRF GM LC CT SOMA 
12 2009 179 22 11 02 10 39 04 267 
13 2010 173 08 03 04 08 20 06 222 

 
14 2011 360 10 12 00 09 30 00 421 
15 2012 679 02 02 00 34 28 02 747 
16 2013 652 03 06 00 57 40 00 758 
17 2014 06 00 00 00 23 00 00 29 

TOTAL 2312 52 38 09 145 165 12 2733 
LEGENDA DOS QUADROS ACIMA: PM: Policia Militar; BM: Bombeiro Militar; PC: Polícia Civil; PRF: 

Polícia Rodoviária Federal; GM: Guarda Municipal; LC: Líder Comunitário; CT: Conselho Tutelar. 

Fonte: Paraíba (2015a). 

 

Assim, com as informações da tabela acima e das capacitações iniciais, 

verificamos que realmente as capacitações são a porta de entrada para as ações de 

polícia comunitária. Outro ponto que observamos é que até o ano de 2008 houve baixa 

capacitação, então a porta de entrada “estreita” desfavoreceu boas práticas e até mesmo 

práticas sem nenhuma base filosófica, mas quando houve um elevado número de 

capacitados as experiências surgiram com maior facilidade, o que culminou com a atual 

Polícia Solidária. Daí a importância do ensino da filosofia de polícia comunitária, que 

como já conhecemos exige mudança atitudinal e comportamental do profissional de 

segurança, e é através de profissionais capacitados e conscientes que esta filosofia terá a 

sua institucionalização fortalecida.  

 

 

3.2. Primeiras experiências/pontuais de polícia comunitária  

 

 

Seguindo a tendência mundial de democratização dos órgãos de segurança 

pública, o modelo de policiamento comunitário, foi adotado como forma de política 

preventiva de segurança no Brasil, e sua adoção deu-se a partir da década de 80, quando 

se procurou adequar às polícias militares estaduais a Constituição Federal de 1988. As 

primeiras experiências de polícia comunitária datam de 1991, em Copacabana no Rio de 

Janeiro e em Ribeirão Preto em São Paulo (SENASP, 2007). Após este passo inicial 

outras experiências foram registradas nos Estados brasileiros, principalmente após a 

criação da Secretária Nacional de Segurança Pública, em 1998, e através deste órgão de 

articulação nacional, também a criação do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, 

a partir de 2003, assim sendo enfatizada e recomendada à promoção de política de 

prevenção aos Estados brasileiros, de acordo com Dias (2010).  
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Entre os anos de 1997 e 2001, nos diversos cursos oferecidos pela UFPB e 

Centro de Educação da PM, surgiu o interesse de alguns profissionais e cidadãos sobre 

o tema, daí começou a surgir às primeiras práticas de Polícia Cidadã, de forma isolada, a 

exemplo do projeto de extensão da UFPB (ZENAIDE, 1999) que foi realizado na 

cidade de Sousa-PB, em 1999, coordenado pelo então Capitão Sobreira, Comandante da 

Companhia Militar de Sousa. Este projeto levou a cinco bairros daquela cidade serviço 

de assistência jurídica e médico-odontológica em parceria com professores e alunos do 

CCJS e membros da comunidade. Portanto, a partir do interesse de conhecer os 

problemas da realidade local, bem como de melhorar a relação entre a polícia, a 

universidade e a comunidade, começou a surgir, naquela cidade, o que chamamos de 

Polícia Comunitária.  

Porém, apenas em 2002, foi implantada, por parte da Polícia Militar, a primeira 

experiência institucional de Polícia Comunitária no Estado nos bairros de Mussumagro 

e Paratibe em João Pessoa (CASTRO, 2003), denominada de Núcleo de Polícia 

Comunitária sobre a responsabilidade do 5º Batalhão de Polícia Militar.  

Após o inicio da experiência de Polícia Comunitária em 2002, pela primeira vez 

o Estado da Paraíba elaborou um documento onde explicitava a filosofia, este 

documento foi o Plano Estadual de Segurança Pública (2003 – 2007), que destacou a 

necessidade da expansão dos serviços de polícia comunitário, visando uma maior 

aproximação com a comunidade. 

Logo após, implantado da primeira experiência com o incentivo por parte do 

Plano Estadual, a Polícia Militar do Estado expandiu o Núcleo de Polícia Comunitária 

para outras localidades como os bairros de Cruz das Armas e Bancários em João Pessoa, 

conforme Castro (2003). 

Como forma de interiorizar essas ações a Polícia Militar do Estado também 

implantou a primeira experiência em 2002 em Campina Grande, a segunda mais 

importante cidade do Estado, no bairro de Bodocongó (Base Comunitária Oeste) e logo 

após, já em 2003, no bairro do José Pinheiro (Base Comunitária Leste), todas sobre a 

subordinação do 2º Batalhão de Polícia Militar (DIAS, 2010). 

Em 2003, após a vinculação do Estado ao Sistema Único de Segurança Pública - 

SUSP, a Secretária Estadual de Segurança de Pública, reuniu-se com a representação 

das comunidades envolvidas e dos policiais que participaram do primeiro projeto, com a 

presença da Comissão de Direitos Humanos da UFPB, aonde chegaram à conclusão de 
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que a primeira experiência de Policiamento Comunitário passava por vários problemas 

(DIAS, 2010). O resultado da avalição foi o seguinte conforme Dias (2010, p. 249): 

Nesta avaliação, confirmaram-se os problemas apontados acima. A 

falta de infraestrutura e a falta de apoio institucional constituíram-

se no foco central dos problemas abordados. Alegou-se que os 

policiais integrantes do projeto passaram a ser escalados para 

desenvolver a atividade policial tradicional - repressiva - na mesma 

comunidade, sob a justificativa da falta de efetivo para cobrir todas as 

funções da polícia, sendo aqueles aos poucos redirecionados para 

fazer patrulhamento tradicional, inviabilizando definitivamente o 

primeiro projeto. Grifo nosso 

Para Silva (2002, p. 73) a primeira experiência de Polícia Comunitária encontrou 

bastantes dificuldades, tais como: falta de prioridade da ação; falta de espaço físico para 

o planejamento e execução de atividades preventivas; e efetivo policial insuficiente para 

resolver os problemas de segurança pública dessas comunidades.   

Em Castro (2003, p. 67) encontramos outra avaliação destas primeiras 

experiências e o motivo de não terem continuidade e serem facilmente transformadas 

em trabalho tradicional: 

Com relação à avalição geral do programa foram conceituados como 

bons os seguintes itens de avaliação: a atuação dos policiais, a 

prevenção da violência e o processo de formação. Os itens avaliados 

como regulares com relação a gestão forma: a redução da 

criminalidade, o envolvimento com os órgãos públicos, a qualidade 

dos serviços de segurança pública, a redução da sensação de 

insegurança e a supervisão. Foram considerados como insuficiente o 

envolvimento com os órgãos públicos, o processo de sensibilização e 

a mobilização da comunidade, a resolução dos conflitos interpessoais 

e a conscientização dos problemas comunitários. 
 

Em 2006 a cidade de Campina Grande recebeu mais duas Bases de Polícia 

Comunitária, a Base Norte e a Base Sul, completando o número de quatro bases em 

funcionamento na cidade. De forma diferente das experiências de João Pessoa que 

tiveram pouca durabilidade, essas bases contaram com a participação da comunidade 

através de quatro Conselhos Comunitários de Segurança. O maior exemplo de 

participatividade da sociedade nas questões de segurança pública, em Campina Grande, 

foi em 2008 com a realização do 1º Fórum Municipal de Segurança Comunitária, na 

cidade. Este Fórum foi Promovido pelos Conselhos Comunitários de Segurança com o 

objetivo de discutir a problemática da insegurança em Campina Grande, tendo como 

temática o policiamento comunitário e essa forma de interagir com a comunidade fez a 

diferença no resultado entre as experiências em João Pessoa e em Campina Grande, 

conforme Dias (2010, p. 254): 
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Fica claro que houve diferenças significativas entre as experiências de 

Policiamento Comunitário de Campina Grande e a de João Pessoa. É 

provável que o fato da própria Instituição Polícia Militar ter assumido 

diretamente a coordenação do projeto em Campina Grande, inclusive 

estabelecendo ela mesma as normas institucionais para o Policiamento 

Comunitário, tenha sido um fator crucial para explicar o grande saldo 

positivo em seu favor, nesta comparação. De parte da sociedade, dois 

fatores merecem destaque: um deles é a criação dos Conselhos 

Comunitários de Segurança e o outro a aplicação de uma estratégia 

política de articulação de outras forças sociais da cidade ao projeto, 

que culminou no Fórum de 2008. 

Consecutivamente, em João Pessoa, como forma de mostrar a população que a 

Polícia estava preocupada com a implantação de novas bases de policiamento 

comunitário e que o projeto inicial não fora abandonado, vários Postos Policiais ou 

PPMs foram abertos, inaugurados e reinaugurados, principalmente em áreas carentes da 

cidade, porém sem objetivos e metodologia bem definidos estes postos transformaram-

se em um verdadeiro problema ao invés de ser solução. 

São formas de policiamento permanentemente pleiteadas pelos 

dirigentes comunitários, mas que, em razão da falta de efetivo e de 

meios de transporte e comunicação, tornam-se improdutivos. São dois 

policiais por turno em cada posto, sem viatura nem comunicação. 

(LIMA, 2013, p.1) 

Em 2009, as ações de polícia comunitária ressurgem com a entrega das 

instalações do Núcleo Integrado de Policiamento Comunitário, no bairro da Ilha do 

Bispo, em João Pessoa, que foi construído através da parceria do Governo do Estado 

com uma fábrica de cimento da localidade (LIMA, 2013). Com a instalação deste 

Núcleo Integrado de Policiamento pela primeira vez um projeto desta filosofia funciona 

em parceria entre as polícias Militar e Civil. Segundo Lima (2013, p.1) o “serviço 

emprega princípios de polícia comunitária e vem obtendo grande aceitação da 

comunidade.”. 

Outras experiências deste policiamento chegaram a ser implantadas pelo Estado, 

principalmente na cidade de João Pessoa. Porém, talvez por não serem projetos 

institucionalizados, deixaram de existir e, muitas vezes existiram precariamente e longe 

do que é pregado nesta filosofia, conforme observamos em Bronzeado (2011, p. 152) 

“Em João Pessoa, tivemos no passado experiências toscas, não lapidadas, de polícia 

comunitária.” 

Existiram duas experiências que levaram o nome de Polícia Comunitária, mas 

que realizavam apenas o policiamento ostensivo sem nenhum vinculo comunitário ou 

ações proativas, o primeiro foi o Módulo de Policiamento Comunitário ou cabines de 
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fibra de vidro, adquiridas e instaladas no primeiro mandato do Governo de Tarcísio 

Burity (1979-1982) (LIMA, 2014), que segundo Cardoso (2009, p.31) são conhecidas 

como “guaritas”. A esse respeito Lima (2014) descreve essas cabines de fibra de vidro 

“de aproximadamente um metro e meio de largura por dois metros e meio de 

cumprimento, dotadas de uma parte de acrílico transparente e que foram ocupadas por 

duplas de policiais militares e distribuídas em pontos estratégicos das grandes cidades”. 

Já o segundo policiamento veio com a instalação no ano de 2007 das famosas tendas de 

lona instaladas nos principais corredores da cidade de João Pessoa cuja denominação foi 

Postos de Atendimento Comunitário ou simplesmente PACs. Apesar de tentar passar à 

população que aquela nova atividade era uma retomada do policiamento comunitário o 

que se praticou foi o policiamento tradicional conforme Dias (2010). 

Portanto, o que se verifica é que até o ano de 2011 foram realizadas tentativas 

diferentes de se implantar a Polícia Comunitária no Estado, algumas com certo êxito e 

outras um verdadeiro desastre. Este insucesso pode se atribuir à falta de 

institucionalização desta filosofia, ou devido à falta de política de Estado, ou mesmo de 

governo, que priorize ações preventivas de Segurança Pública. 

 

3.3. As unidades de polícia solidária 

 

 

Novamente o tema polícia comunitária volta a ser discutido, entrando na agenda 

governamental, quando os elevados índices de violência e de criminalidade, em algumas 

localidades de João Pessoa. Assim sendo, a Polícia Militar da Paraíba investiu na 

disseminação e na aplicação de uma filosofia de policiamento mais próxima dos 

cidadãos, já conhecida, mas esquecida no seio da instituição. Então, em 2011, a Polícia 

Militar começa a implantar novas Bases de Polícia Comunitária, que mais tarde 

passaram a ser denominadas de Unidades de Polícia Solidária. Esta nova nomenclatura 

passou a ser adotada em qualquer experiência voltada para a filosofia de Polícia 

Comunitária no Estado. 

Diante dessa nova implantação foram capacitados profissionais na filosofia de 

atuação comunitária, para aplicar os princípios norteadores de uma Polícia Solidária e 

identificar os problemas que afligem as comunidades, além de capacitar moradores das 

comunidades na resolução pacífica de conflito e na mobilização comunitária para 

criação de Conselhos Comunitários de Segurança (PARAÍBA, 2012b). 

O processo de mudança começou em 2011, quando a Polícia Militar implantou 
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03 (três) Unidades de Polícia Solidária, nos bairros de Mandacaru, do Alto do Mateus e 

de Oitizeiro. Posteriormente, a definição e o critério para a escolha do local da 

instalação das UPS foram orientados de acordo com Artigo 12 da Resolução nº 010, de 

18 de novembro de 2013 (PARAÍBA, 2013c): 

Art. 12 As Unidades de Polícia Solidárias (UPS) são edificações 

destinadas às atividades da Polícia Militar, instaladas segundo os 

critérios de acessibilidade e visibilidade, em bairros ou comunidades 

onde as demandas de segurança pública ensejem o emprego da polícia 

de proximidade como uma solução viável para redução dos índices de 

criminalidade. 

§ 1º Serão instaladas por ato do Comandante Geral, mediante estudo 

de viabilidade construído pelo Comando Regional em conjunto com 

Estado Maior Estratégico por meio da Coordenadoria de Integração 

Comunitária e Direitos Humanos (EM/1). 
 

 Assim, as Unidades de Polícia Solidária devem buscar a aproximação com 

moradores para melhorar o relacionamento e aumentar a confiança entre polícia e 

comunidade. Em conformidade com o aludido artigo o critério da escolha do local para 

instalação tem sido a elevada incidência criminal registrada na comunidade. As bases 

policiais instaladas em locais de fácil acesso e visibilidade nas comunidades têm o 

objetivo de fomentar ações preventivas de polícia comunitária, o exemplo de UPS que 

segue estes preceitos é a UPS de Mandacarú, conforme figura abaixo. 

 

Figura 1 - Unidade de Polícia Solidária de Mandacaru 

 

Fonte: Elaboração própria (2011). 

  

Com o objetivo de cada vez mais avançar e prestar um serviço de qualidade à 

comunidade, em 2012, a Policia Militar continuou implantando as UPS em um total de 

cinco, e, ao longo do ano de 2013, foram instaladas mais 03 Unidades de Polícia 

Solidária, sendo que duas destas foram instaladas na cidade de Campina Grande 

(PARAÍBA, 2015b). 
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Em 2014 houve um avanço na implantação dessas unidades para outras cidades 

do Estado, nesse ano foram instaladas cinco unidades de UPS, sendo uma na cidade de 

Guarabira, duas em Cabedelo e uma em Bayeux.  

Desde meados do ano de 2011 foram instaladas 16 Unidades de Polícia 

Solidária, sendo nove na cidade de João Pessoa, três em Campina Grande, uma em 

Guarabira, uma em Bayeux e duas em Cabedelo, conforme dados abaixo: 

 

Tabela 02: Unidades de Polícia Solidária 

UPS DATA DE INSTALAÇÃO 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO ALTO DO MATEUS  20/04/11 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DE MANDACARU 25/10/11 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DE BOLA NA REDE (OITIZEIRO) 12/11/11 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DA BELA VISTA (CRISTO) 09/06/12 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO SÃO JOSÉ 02/02/12 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO JARDIM PLANALTO  24/08/12 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO ROGER 29/08/12 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO JAGUARIBE 25/09/12 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO GEISEL 25/01/13 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO MULTIRÃO/CG 25/01/13 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO PEDREGAL/CG  10/05/13 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO NORDESTE/GUARABIRA 31/01/14 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO RENASCER II /CABEDELO 05/06/14 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO JOSÉ PINHEIRO/CG  10/06/14 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO MARIO ANDREAZA/BAYEUX 02/06/14 

UNIDADE DE POLÍCIA SOLIDÁRIA DO CENTRO DE CABEDELO  20/10/14 

Fonte: Relatório Anual de atividades do EM/1 (2015b).  
 

Vale salientar que apesar da Coordenação de Integração Comunitária e Direitos 

Humanos da PMPB ser a responsável pelo estudo e implantação das UPS as Unidades 

de Polícia Solidárias são comandadas por policiais designados pelos Comandantes dos 

Batalhões da PM, com circunscrição sobre a AISP (Área Integrada de Segurança 

Pública) aonde se encontra a UPS (PARAÍBA, 2013a). 

As Unidades de Polícia Solidária contam com o serviço ‘linha solidária’ 

(PARAÍBA, 2012b), ou seja, um número de telefone que permite que a população entre 

em contato diretamente com a viatura da UPS do bairro. Essas unidades são compostas 

por policiais capacitados através dos Cursos Nacionais de Promotor e Multiplicador de 

Polícia Comunitária, desenvolvidos em parceria com a SENASP/MJ.  

Durante os anos de 2011 e 2012 foram também desenvolvidas várias palestras e 

reuniões nas comunidades, com a participação dos policiais comunitários e as lideranças 

comunitárias com objetivo principal de orientar para prevenção e identificação de 
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problemas de segurança, além de facilitar o relacionamento entre a comunidade e os 

profissionais de segurança pública (PARAÍBA, 2012b).  

Observou-se, através da análise dos documentos do EM/1-EME, que a Polícia 

Militar, executa vários projetos com o objetivo de aproximar a polícia da comunidade, 

sendo eles: Projeto “Nota Musical que Salva”; Projeto “Caminho Certo”; Projeto social 

“Criança do Bairro com educação e lazer”; Projeto “Uma Nota Solidária”; Projeto “Bola 

Solidária”. Um exemplo de projeto exitoso e dentro do que se espera de uma polícia 

cidadã, pode se verificar na figura 2, abaixo. Este projeto é o único deles onde a 

iniciativa partiu da comunidade e tem a participação de policiais militares, mas apesar 

deste diferencial não existe a participação de outros órgãos públicos, o que ocorre 

também com os demais projetos.  

Figura 2 – Projeto “Uma Nota Musical que Salva”. 

 

Fonte: Jornal A União (2012). 

         

Outro projeto de aproximação e divulgação da Polícia Comunitária é o Programa 

Radiofônico Polícia Solidária. De acordo com o Relatório Anual de atividades do EM/1 

(2015b), o programa vai ao ar todas às segundas feiras, às 18horas, na Rádio Tabajara 

AM-1.110. Ele visa criar através da informação um estreito relacionamento entre a 

polícia e a comunidade, mostrando as atividades desenvolvidas, recebendo contatos 

telefônicos e participação de integrantes das comunidades.  

O modelo implantando, tem surtido bons resultados com a diminuição de mortes 

e queda da criminalidade (PARAÍBA, 2012b). Tem contribuído para mudar a imagem 

de polícia repressiva, ao implantar a filosofia de uma Polícia Solidária, mais perto das 

pessoas, onde as ações são fiscalizadas pela população, ensejando um maior respeito ao 

ser humano. Ganha a autoridade policial, mas também à defesa da vida, da integridade 

física e da dignidade da pessoa humana na sociedade. 
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3.4. A institucionalização formal do policiamento comunitário 

 

 

A filosofia de Polícia Comunitária encontra bastante resistência dentro das 

instituições policiais brasileiras, pois como observamos o sucesso desta filosofia 

depende muito do grau de importância que é dado a este trabalho dentro destas 

instituições. Porém, o que acontece é o contrário, esta filosofia não encontra muita 

aceitação dentre as corporações, mas de acordo com os autores Bucqueroux e 

Trojanowicz (1994) a polícia comunitária deve ser institucionalizada, passando a fazer 

parte da estrutura administrativa, político e financeira dos órgãos de segurança pública e 

da política a ser adotada. 

Na Paraíba, os projetos de polícia comunitária que se tem conhecimento 

apresentaram problemas com relação à continuidade e a qualidade do serviço, pois estas 

ações de polícia preventiva não foram institucionalizadas. 

A Polícia Comunitária não é simplesmente um prédio, viaturas novas, ou 

imposição aos profissionais de agirem preventivamente. Essas medidas podem até 

funcionar por um curto período de tempo, mas sem a filosofia de polícia comunitária 

institucionalmente certamente o trabalho tradicional de policia prevalecerá, persistindo 

o insucesso do policiamento comunitário. Dentre as experiências levadas a efeito, 

aquelas que tiveram maior período de existência e algum êxito deveram-se ao 

desprendimento de alguns profissionais. Esses, revestidos desta filosofia tornaram-se 

verdadeiros mártires, lutando a todo custo para manter essas ações, sem condições 

materiais e sem liberdade de atuação, faltando-lhes o devido apoio institucional. 

A institucionalização da policia comunitária tem sido um processo lento no seio 

das instituições policiais brasileiras. No caso da Paraíba o policiamento comunitário 

começou a mudar quando em 2008 a Lei Complementar nº 87/2008 criou a 

Coordenadoria de Integração Comunitária e Direitos Humanos – EM/1 – dentro da 

Polícia Militar do Estado. Esta coordenação é atualmente o setor responsável pelo 

planejamento de atividades, ações e projetos voltados para integração continuada com 

as comunidades. A partir desta lei as ações de polícia comunitária executadas, passaram 

a serem coordenadas por este novo órgão, porém como este setor é apenas da Polícia 

Militar as ações preventivas ficam restritas à PM, não envolvendo a Polícia Civil.  
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 Todavia, mesmo dando este grande passo a caminho da institucionalização, no 

período de 2008 a 2010, esta Coordenação executou apenas capacitação de 

profissionais, passando apenas a executar ações de polícia comunitária a partir de 2011, 

com a instalação das primeiras Bases Comunitárias. Essas bases comunitárias foram 

incorporadas ao programa do governo do Estado, passando a receber a nomenclatura de 

“POLÍCIA SOLIDÁRIA”. Essa incorporação demandou a padronização, a implantação 

e a execução de uma filosofia solidária na Polícia Militar da Paraíba. Assim sendo, além 

de direcionar profissionais do policiamento tradicional para o policiamento solidário, o 

Comando Geral da PMPB através do EME/1 lançou a DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 

01/2013/EME/1, que consiste na Diretriz da Polícia Solidária, contendo todas as 

orientações para execução deste programa, conforme pode ser visto no anexo.  

Um pouco antes do lançamento da Diretriz da Polícia Solidária, em dezembro de 

2012, os órgãos da Segurança Pública e Defesa Social do Estado da Paraíba tiveram as 

suas áreas de responsabilidades restruturadas pela Lei complementar n. 111, de 14 de 

Dezembro de 2012, que reorganizou os territórios de atuação das policiais em 

Territórios Integrados de Segurança Pública. Essa reestruturação significou a 

compatibilização e responsabilização territorial integrada operacional da Polícia Militar, 

Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. Antes as áreas 

territoriais de atuação destas instituições não eram compatíveis umas com as outras, o 

que gerava problemas de responsabilização e integração de ações. Esta era uma das 

razões dos projetos de Polícia Comunitária serem executados apenas pela Policia 

Militar. 

Essa divisão foi feita da seguinte forma: três Regiões Integradas de Segurança 

Pública ou REISPs, subdivididas em vinte Áreas Integradas de Segurança Pública ou 

AISPs, as quais foram fracionadas em sessenta e oito Distritos Integrados de Segurança 

Pública ou DISPs. 

A partir da Lei Complementar nº 111, de 14/12/2012 e da Portaria nº 

222/2013/SEDS a Polícia Militar do Estado elabora a Resolução nº 010, de 18 de 

novembro de 2013, a qual recepciona o teor dos aludidos documento, dando efetividade 

ao redimensionamento e cumprindo as legislações anteriores. Seguindo as novas 

orientações, o território de atuação passou a ser denominado de Regiões, Áreas e 

Subáreas, e, respectivamente, Regiões de Polícia Preventiva, Áreas de Policia 

Preventiva (APPs) e Subáreas de Polícia Preventiva (SAPP), conforme mapas abaixo:  
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Figura 3 – Mapa de Regiões de Polícia Preventiva dos Comandos Regionais. 

 

          Fonte: Paraíba (2013c) 

 

 

Figura 4 – Mapa de Áreas de Polícia Preventiva 

 

           Fonte: Paraíba (2013c) 

  
 

A Resolução nº 010/2013 da PMPB ainda determinou aos comandantes das 

APPs a efetivação dos Quadrantes de Polícia Preventiva (QPPs), criados pela Diretriz 

de Comando nº 006/2013 da PM, que são pequenas áreas de policiamento de polícia 

preventiva, baseadas na filosofia de policia comunitária. Estes quadrantes favorecem a 

aplicação de ações proativas, pois são formados com o objetivo de racionalizar o 

policiamento e obedece ao principio da descentralização e personalização do policial. 

Em conformidade com o aludido documento, para determinada comunidade ou 

quadrante deverá ser empregado o mesmo efetivo policial. Desse modo, evita a 

rotatividade, tornando, assim, os policiais conhecidos pela comunidade e conhecedor de 

sua realidade, contribuindo para aumentar a confiança e as relações entre polícia e 
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comunidade. Esta resolução ainda regulamenta a implantação das Unidades de Polícia 

Solidária dentro dos Quadrantes de Polícia Preventiva, que devem se basear na filosofia 

comunitária e conter policiais capacitados para exercer suas atividades. 

Por todos os aspectos apresentados, vemos que, não desconsiderando o processo 

histórico da Polícia Comunitária no Estado, a história recente da Polícia Solidária a 

partir do ano de 2011 tirou esta filosofia do nível de experiência sem vinculação 

orgânica, tornando-a um programa institucional, inclusive com legislação. Assim sendo, 

podemos afirmar que, a partir de então, a filosofia de polícia comunitária foi 

institucionalizada, adentrando na estrutura e na organização policial, com maior 

possibilidade de favorecer à durabilidade e ao fortalecimento das ações do programa.   
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4. CONCLUSÃO 

 

Ao concluir o presente trabalho monográfico, torna-se possível fazer algumas 

considerações sobre a pesquisa apresentada. 

É indiscutível que o tema Polícia Comunitária, apesar de muito conhecido em 

todo o mundo pelas instituições policiais, ainda encontra muita resistência interna. Isso 

se deve ao fato da filosofia de polícia comunitária não ser reconhecida em todos os 

níveis institucionais, tanto na cúpula quanto na base. 

 A filosofia de Polícia Comunitária só é bem aceita nas corporações em que os 

comandantes entendem que ela é importante no processo de aproximação e 

conhecimentos dos problemas de segurança pública das comunidades onde o crime 

impera, juntamente com o medo. 

Portanto, verifica-se também que a difusão desta filosofia no seio de uma 

corporação policial só acontecerá quando os policiais de todos os níveis e graus 

hierárquicos reconhecerem o que ela representa, mas isso só será possível quando o 

processo de democratização da polícia avançar. Isso não quer dizer desmilitarizar as 

policiais ou torná-las totalmente preventivas, mas sim estar consciente do seu papel 

social, principalmente, crendo que o profissional não conhecerá todos os anseios da 

sociedade se não interagir com ela. 

Desta forma, verifica-se que antes mesmo do lançamento de qualquer programa 

de policiamento comunitário as policias devem estar preparadas para lidar com a 

comunidade. Agora, promover ou fazer com que os profissionais da segurança pública 

ajam de forma proativa não é uma tarefa fácil, pois quando não se está preparado para 

se agir preventivamente contra o crime, torna-se mais difícil mudar a trajetória da 

atuação policial. 

Entende-se que esta mudança no foco da atuação policial, passa pelos cursos de 

formação e capacitação da instituição, os quais devem primar pelos Direitos Humanos. 

Além disso, faz-se necessário um processo de formação que consiga repassar 

conhecimentos aos profissionais, de modo que atendam à demanda social relacionada à 

segurança pública. Nesse aspecto, coloca-se como indispensável que o policial seja 

capacitado para desempenhar o seu papel da melhor forma possível, balizado em 

conhecimentos técnico, ético-político, sócio-cultural, e, principalmente da realidade 
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social que for intervir, possibilitando-lhe agir nas causas, comprometidos com a 

comunidade. 

A partir da análise dos dados obtidos por meio da investigação, identificou-se:  

 A entrada da filosofia de Polícia Comunitária na Paraíba deu-se pela capacitação; 

 As primeiras capacitações foram motivadoras para a implantação de projetos de 

Polícia Comunitária; 

 Alguns projetos tinham o titulo de “Polícia Comunitária”, mas executavam o 

policiamento tradicional; 

 As primeiras experiências não tiveram êxito devido principalmente a não 

institucionalização desta filosofia; 

 A Polícia Solidária, o novo projeto de Polícia Comunitária, surgiu como forma 

de resolução dos problemas de segurança pública atuais, principalmente CVLI; 

 As Unidades de Polícia Solidária são edificações policiais instaladas nas 

comunidades, favorecem o relacionamento entre a polícia e a comunidade e 

contribuem com a redução de crimes e desordem, porém o relacionamento entre a 

polícia e sociedade ainda é um pouco distante, devido a falta de ações que 

promovam esta aproximação; 

 A partir da implantação das UPSs ocorreu um reordenamento institucional nos 

órgãos de segurança pública, através de legislações que institucionalizaram, na 

Paraíba, a filosofia de Polícia Comunitária; 

 Houve um aumento da oferta dos Cursos de Polícia Comunitária, e consequente 

aumento do número de policiais capacitados; 

 A Polícia Solidária obedece aos princípios da Polícia Comunitária, porém os 

registros de atividades proativas ainda são poucos, todavia alguns projetos 

destacam-se e favorecem bons resultados. 

Verificou-se que, a implantação da filosofia de polícia comunitária na Paraíba, 

percorreu um caminho processual, ainda não concluso, começando pela preparação 

policial, posteriormente, implantando experiências pilotos, para em seguida vir a ser 

institucionalizada através de documentos oficiais, tanto pela Secretária da Segurança 

Pública, quanto pela PMPB. 

Por fim, percorrido o trajeto de investigação e de reflexão desencadeado pelo 

presente trabalho monográfico, podemos afirmar que a filosofia de polícia comunitária 

encontra um novo cenário no Estado, ao apresentar-se de forma institucionalizada e mais 
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profissional, demarcando seu espaço na Segurança Pública da Paraíba. Através de um 

grande número de atos administrativos percebe-se a preocupação com a disseminação e 

efetivação dela, tornando-a filosofia institucional, o que tende a contribuir para a 

permanência e melhoria do projeto no Estado.  
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ANEXO A - Ofício ao Coordenador de Integração Comunitária e Direitos Humanos da 
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ANEXO B – Diretriz de Serviço nº 01/2013/EME/1 – Polícia Solidária  
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