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RESUMO 

 

O presente artigo científico buscou analisar a viabilidade do processo de 
implantação do policiamento comunitário por meio de bases móveis na cidade de 
Boa Vista, no Estado de Roraima, visando o fortalecimento do policiamento de 
proximidade, como um grande desafio para a instituição militar, que deverá enfrentar 
novos desafios para o combate efetivo da criminalidade na sociedade 
contemporânea, visando garantir um serviço com eficiência, para a satisfação da 
comunidade. Com o policiamento por meio de bases móveis comunitárias surge uma 
nova percepção do processo de segurança pública em Boa Vista, devendo a 
organização perseguir novos paradigmas que possam contribuir para que haja uma 
maior integração dos policiais militares com a comunidade, fortalecendo desse 
modo, o policiamento comunitário. Pesquisou-se sobre a possibilidade de 
implantação do policiamento comunitário em bases móveis efetuado pela Polícia 
Militar do Estado de Roraima, e verificou-se que de um modo geral, os policiais 
pesquisados conhecem a importância do policiamento comunitário, embora, existam 
dificuldades como falta de recursos humanos e materiais; falta de pessoas com 
treinamentos especializados; falta de planejamento, entre outros. Foram consultados 
os principais estudiosos da área de policiamento comunitário, através de pesquisa 
bibliográfica, procurando-se observar qual a sua importância para a repressão e 
prevenção de atos de criminalidade. Em seguida, foi aplicado um questionário com 
50 policiais militares, entre praças e oficiais. A análise dos dados da pesquisa 
revelou que de um modo geral a implantação do policiamento com bases móveis 
comunitária poderá favorecer ações de prevenção e repressão contra atos de 
criminalidade na zona de policiamento comunitário, sendo que poderá ampliar a 
interação social com a comunidade. A pesquisa demonstrou também que o 
policiamento efetuado com bases móveis comunitárias poderá contribuir para a 
motivação no trabalho dos policiais do 1º BPM do CPC em Boa Vista/RR, 
favorecendo o bom desempenho dos policiais militares, e um fato importante é que a 
instituição deverá incentivar este tipo de patrulhamento comunitário, como forma de 
interação com a comunidade, visando melhorar a prestação de serviço a 
comunidade, fornecendo um serviço de segurança pública eficiente.    

 

Palavras-chave: Bases Móveis. Segurança Pública. Polícia Comunitária.   
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ABSTRACT 

 

This research paper seeks to analyze the viability of the process of implementation of 
community policing through mobile bases in the city of Boa Vista, Roraima State, 
aiming to strengthen the policing , as a challenge to the military , we will face new 
challenges to effectively fighting crime in contemporary society in order to ensure a 
service efficiently , to the satisfaction of the community . With policing through mobile 
bases comes a new community perceptions of public safety in Boa Vista , the 
organization must pursue new paradigms that can contribute to ensuring greater 
integration of the military police and the community, thus strengthening the policing 
Community . Was investigated on the possibility of implementing community policing 
in mobile bases made by the Military Police of the State of Roraima , and it was 
found that in general , the officers surveyed know the importance of community 
policing , although there are difficulties such as lack of human and material resources 
, lack of people with specialized training , lack of planning, among others , ... We 
analyzed the leading scholars in the area of community policing and its importance to 
the prevention and repression of acts of crime . Then, we applied a quantitative 
questionnaire with 50 policemen, among squares and officers. The analysis of the 
survey data revealed that in general the implementation of community policing with 
mobile bases can facilitate prevention and repression of acts of crime in the area of 
community policing, and may expand the social interaction with the community. The 
research also showed that policing done with mobile base community can contribute 
to the work motivation of the officers of the 1st Battalion of the CPC in Boa Vista / 
RR, favoring the good performance of the military police , and one important thing is 
that the institution should encourage this type of community patrols as a way to 
interact with the community , to improve the provision of service to the community by 
providing a security service efficient public . 

 

Keywords: Bases Furniture; Public Safety; Community Police. 
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Em cada bloco de mármore vejo uma estátua. 
Vejo-a tão claramente como se estivesse na 
minha frente. Moldada e perfeita na pose e no 
efeito.  

Tenho apenas que desbastar as paredes brutas. 
Que aprisionam a adorável aparição. Para revelá-
la a outros olhos... 

Como os meus já a vêem. 

                                                      (Michelangelo) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, a violência urbana alcança índices 

assustadores, sendo fruto da própria sociedade em que vivemos. “O Homem, na 

história, tem sido o que a sua sociedade é, se ela apresenta injusta para o homem, 

ele torna-se injusto e se ela é violenta ele torna-se violento”. (PORTO, 2013, p.01) 

Assim, a origem da violência, é intrínseca à própria sociedade, como fenômeno 

social.  

O clamor social pelo combate à violência e a criminalidade passou a se 

intensificar a partir do momento em que os índices de criminalidade começaram a se 

elevar, imprimindo na comunidade uma sensação de terror e impedimento da 

garantia do Estado Democrático de Direito, conforme a Constituição Federal de 

1988, e desse modo, prejudicando significativamente a qualidade de vida da 

população. “A insegurança vivenciada pela sociedade brasileira tem um liame direto 

com um cenário que, em parte, deve-se à incúria dos governos” (OLIVEIRA, 2013, 

p.18) 

Neste contexto, surge o policiamento comunitário como uma nova filosofia de 

policiamento, que por meio de métodos inovadores de prestação de serviços, 

voltados para as resoluções de problemas em parceria com a comunidade, poderá 

contribuir bastante par ao processo de paz social numa comunidade. Não resta 

dúvida, de que para a implantação do policiamento comunitário de forma eficaz na 

cidade de Boa Vista, por meio de bases móveis comunitárias serão necessárias 

inúmeras adequações no Planejamento Estratégico do Estado-Maior Geral da 

PMRR, de forma intensa, com vistas à preparação no do 1º BPM do CPC em Boa 

Vista/RR, para o desenvolvimento de uma polícia comunitária de proximidade com a 

população local.  

Nessa perspectiva, no campo da operacionalidade, neste ano ocorreu a 

aquisição de uma carreta adaptada, realizada pela Secretaria de Segurança do 

estado de Roraima, visando potencializar o policiamento comunitário em Boa Vista 

por meio de bases móveis, iniciado no ano de 2013, pelos bairros da capital do 

estado de Roraima. Neste sentido, é preciso ressaltar que o processo de 

implantação do Programa de policiamento comunitário na capital do Estado, ainda 

está na fase inicial.  
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Esse programa de governo adota a filosofia básica da Polícia de Proximidade, 

com base na qual se visa manter no terreno, no período de 24 (vinte e quatro) horas, 

bases móveis com guarnição com cem policiais, de forma que estas patrulhem uma 

área com extensão máxima de 03 (três) quilômetros, denominada de setor, 

permitindo que se familiarizem e interajam com os moradores, lojistas e 

comunitários, assim como permaneçam nessa localidade por um maior período, 

sobretudo, com o emprego do policiamento com a utilização de bases trailer móvel, 

com equipes formadas por policiais comunitários, nas diversas modalidades de 

policiamento. Frente a essa justificativa, aponta-se a seguinte problemática: Pelo 

viés da demanda de atendimento à população em ocorrências policiais na cidade de 

Boa Vista, é viável implantar o policiamento comunitário em bases móveis, no 

âmbito da Polícia Militar de Roraima? 

 Assim, o objetivo geral deste trabalho acadêmico consiste em analisar a 

viabilidade de implantação do policiamento em bases móveis no âmbito da Polícia 

Militar do Estado de Roraima, visando o controle à da criminalidade, a promoção da 

cidadania e a paz social. Como objetivos específicos  postulou-se: Estudar conceitos 

de policiamento comunitário, inclusive no contexto do comando de policiamento da 

capital PMRR; Analisar o policiamento comunitário em bases móveis na cidade de 

Boa Vista, visando a solução de conflitos Avaliar os pontos fortes e fracos que 

porventura possam ser causados com a implantação do policiamento comunitário 

em bases móveis, pela Polícia Militar do Estado de Roraima, na cidade de Boa 

Vista.  

A partir do policiamento comunitário, dos princípios constitucionais, de 

segurança pública, busca-se uma metodologia de análise que possibilite a 

interpretação da complexidade desta temática. A hipótese levantada é de que na 

cidade de Boa Vista, existem diversas dificuldades enfrentadas pelo(s) policiais 

militares do CPC/PMRR, para a efetiva prática no campo operacional, de ações para 

o policiamento comunitário.  

Visa também estudar as mudanças e readequação do modelo atual de 

serviços oferecidos a população pela polícia militar, frente ao mundo moderno e as 

novas exigências dos cidadãos na sociedade atual.   

O interesse fundamenta-se na importância percebida que envolve o 

policiamento comunitário, e na observância aos princípios constitucionais, em que o 

policial militar deve contribuir para a promoção dos direitos individuais e coletivos. 
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Assim, os policiais militares podem contribuir para a efetividade da cidadania em 

nosso país, uma vez que o tema é de grande relevância para a reflexão sobre o 

policiamento comunitário.  

No que tange ao campo social e jurídico, a pesquisa tem sua relevância dada 

à análise do contexto de policiamento comunitário, e assim direta ou indiretamente, 

poderá incentivar novas discussões em nível local, e também em âmbito nacional. 

Quanto ao aspecto científico, o estudo mostra-se totalmente vinculado à 

questão da necessidade de uma discussão ampla para um debate, sobre o 

policiamento comunitário, no que se refere ao policiamento de proximidade, 

sobretudo, na condição dos militares como sujeitos de promoção a cidadania.  

Justifica-se, desse modo, a relevância do estudo de implantação do 

policiamento comunitário por meio de bases móveis na Polícia Militar de Boa Vista, 

na capital do Estado, pois se acredita que ao término do projeto será possível 

reduzir de forma significativa índices de criminalidade. 

Foi estudado nesta pesquisa, aspectos que concernem ao viés administrativo, 

no qual a permanência dos policiais militares no terreno durante o período de vinte 

quatro horas e o atendimento a comunidade por meio de bases móveis, possam 

possibilitar a promoção da cidadania em nossa cidade. 

Contudo, não se pode deixar de citar que permanecem as reclamações das 

tropas sediadas na capital, quanto à escassez de recursos humanos e materiais, 

falta de estruturas físicas, ausência de programas de inclusão do cidadão no 

envolvimento com criação de soluções locais.  

O presente trabalho foi um estudo sobre a viabilidade da implantação do 

policiamento comunitário por meio de bases móveis, na Polícia Militar de Roraima, 

somente na capital do Estado e nas Unidades Operacionais com o objetivo de 

minimizar os altos índices de criminalidade que atinge a comunidade de Boa Vista. 

Este estudo científico buscou uma metodologia baseada em pesquisa 

exploratória e bibliográfica e de entrevistas objetivas com análise qualitativa com 

policiais militares do 1º BPM do comando de policiamento da capital-CPC da policia 

militar de Roraima, com o objetivo de verificar o grau de conhecimento da tropa 

sobre o policiamento comunitário. 

O tema abordado foi escolhido por ser relevante para uma reflexão atual e de 

suma importância para a sociedade, analisa-se o papel do policiamento comunitário 



14 

 

por meio de bases móveis, observando sua relevância em face da legislação 

específica vigente no país. 

Portanto, o interesse pelo presente estudo surgiu motivado pela nossa própria 

reflexão sobre o campo operacional do policial militar, quando discutíamos com 

discentes e professores temas relacionados ao policiamento comunitário por meio 

de bases móveis. Com isso surgiu o interesse acadêmico em aprofundar o campo 

metodológico e fazer novas reflexões sobre esta temática. Acredita-se que um 

trabalho deste nível acadêmico, possa contribuir de forma significativa para novas 

reflexões sobre o policiamento comunitário com bases móveis na cidade de Boa 

Vista. 

Na consecução do referido estudo acadêmico, tem-se, como estrutura, a 

construção de quatro capítulos: o primeiro enfoca o 1º Batalhão de Polícia Militar do 

Comando de Policiamento de Roraima/RR; o segundo capítulo trata da polícia 

comunitária e segurança pública, o terceiro aborda a metodologia, o quarto enfoca o 

resultado da pesquisa e por fim as considerações finais. 

Para serem tecidas as considerações finais do artigo científico em tela, o 

trabalho se pautou na teoria específica da temática em descrição e na análise de 

material bibliográfico e de pesquisa de campo, visando buscar a possibilidade de 

compreensão da complexidade do controle da criminalidade por meio do 

policiamento comunitário.  
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2. O 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO COMANDO DE POLICIAMENTO 

DA CAPITAL BOA VISTA - RORAIMA/RR  

 

O 1º Batalhão de Polícia Militar foi criado no dia26 dezembro de 1989. Tendo 

como origem o decreto estadual nº 1.838, de 04 de dezembro de 1989, que aprovou 

os quadros de distribuição de efetivo da polícia militar de roraima, ratificando o que 

preconiza a lei federal nº 7.815, publicada no D. O. U., em 11 de setembro 1989, que 

fixava o efetivo da polícia militar em 1.500 militares. Com base na Lei 

supramencionada foi criado o 1º BPM. O primeiro comandante da unidade foi o 

MAJOR PM EDGAR SCHUSTER, conforme Boletim Geral Nº 004 do dia 05 de 

janeiro de 1990. 

 

2.1 MISSÃO CONSTITUCIONAL 
 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, inciso V Parágrafo 5º, 

prevê: “Às Policiais Militares cabe o policiamento ostensivo e a preservação da 

ordem pública”. 

A Lei Federal n.º 6.270, de 20 de novembro de 1975: Lei de Criação da 

Polícia Militar de Roraima prevê: Executar o policiamento ostensivo, fardado, com a 

finalidade de assegurar o cumprimento da lei, a preservação da ordem pública, o 

exercício dos poderes constituídos; Atuar de maneira preventiva, com força de 

dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma a possibilidade de 

perturbação da ordem; Agir de maneira repressiva, em caso de perturbação da 

ordem, preservando e garantindo os direitos das pessoas, servindo e protegendo a 

sociedade. 

 

2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

O 1º BPM executa o Radiopatrulhamento com viaturas e o Policiamento de 

Guarda em estabelecimentos públicos. A Área de atuação do 1º Batalhão 

corresponde ao município de Boa Vista, compreendendo uma parte da zona oeste 

(igarapé que tangencia o bairro Centenário), uma parte da zona sul da capital, ou 

seja, da Avenida São Sebastião, passando pela Av. Carlos Pereira de Melo, lado 
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direito da BR 174 (sentido Venezuela), centro da capital e área norte tangenciando o 

igarapé Cauamé no Bairro Caçarí.  

Esta área de policiamento caracteriza-se principalmente por uma média 

densidade demográfica, com uma população essencialmente flutuante entre classe 

média e alta, onde predominam as habitações horizontais.  

Na referida área, além do predomínio de muitas atividades comerciais, 

localizam-se todos os estabelecimentos bancários e casas de crédito e casas 

lotéricas, também, as mais significativas repartições públicas dos órgãos federais, 

estaduais e municipais. 1º BPM está instalado em um prédio repassado ao 

patrimônio estadual pelo Exercito Brasileiro, com 720 m2 onde funcionava algumas 

Seções do Estado Maior do antigo Comando Geral da Polícia Militar. 

 

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (SUBUNIDADES e SEÇÕES) 

 

A Unidade se subordina diretamente ao Comando de Policiamento da Capital 

– CPC, sendo constituída de três companhias e seções, portanto proporcionando 

segurança a 104.401Habitantes em 25 bairros. 

●1ª Companhia de Radiopatrulha: Sub-Área Leste 

Situa-se na sede da unidade, área central da cidade, com responsabilidade 

territorial da Avenida Venezuela, centro e zona norte da capital. 

Subárea de atuação no setor leste da Capital, instalada no prédio do 1º BPM, 

no CPC, tem como responsabilidade o policiamento em 25 (vinte e cinco) bairros, 

com uma população de 104.401 Habitantes, segundo dados do censo de 2010, 

dentro destes, está o bairro mais crítico que é o centro da Capital. O setor leste é, 

portanto, a área que concentra a maior quantidade de prédios públicos federais, 

estaduais e municipais, possuindo 22 postos de combustível, aeroporto, 07 

emissoras de televisão, 05 estações de rádio, jornais, bancos, 

universidades/faculdades, Escolas públicas e particulares, dentre outras atividades 

econômico/financeira. A subáreada1ª CIA está dividida em três setores. 
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Tabela- 03 Desdobramento operacional da 1ª companhia bairros do setor leste 

SETOR I 
Nº 

HAB 
SETOR II 

Nº 
HAB 

SETOR III 
Nº 

HAB 

SÃO 
FRANCISCO 

3949 
CENTRO 

4858 
APARECIDA 

5324 

31 DE MARÇO 1659 SÃO PEDRO 984 CANARINHO 701 

B. DOS 
ESTADOS 

4265 SÃO 
VICENTE 

5289 
CAÇARI 

4044 

MECEJANA 6271 CALUNGÁ 2072 PARAVIANA 4760 

TOTAL DE 12 BAIRROS TOTAL DE HABITANTES   44.176 

   Fonte (IBGE,2013) 

         ●2ª Companhia de Radiopatrulha: Sub-Área Oeste 

Também instalada na sede da unidade tem como circunscrição a área 

compreendida da Avenida Venezuela à Rua São Sebastião no bairro Asa Branca. 

A Subárea de atuação está no setor oeste da área do 1º BPM. Instalada no 

prédio do 1º BPM, no CPC, tem como responsabilidade o policiamento em 12 (doze) 

bairros, com uma população de 60.395 habitantes, segundo dados da Prefeitura de 

Boa Vista em 2009, dentro destes, está alguns centros comerciais (Ataíde Teive, 

Buritis, Centenário), agências bancárias, postos de combustível, dentre outros 

pontos, além das Escolas Públicas e Particulares. O setor oeste é, portanto, a área 

que concentra a maior população dentro do espaço de atuação do 1º BPM, sendo 

esta população na sua maioria, de classe média. A subárea da 2ª CIA está dividida 

em três setores.  

Tabela- 04 Desdobramento operacional da 2ª companhia bairros do setor oeste 

SETOR I 
Nº 

HAB 
SETOR II 

Nº 
HAB 

SETOR III 
Nº 

HAB 

LIBERDADE 
5303 

J. FLORESTA 
3679 CINTURÃO 

VERDE 
5225 

BURITIS 9004 AEROPORTO 2965 CENTENÁRIO 4167 

PRICUMÃ 
6387 

CAIMBÉ 
6947 13 DE 

SETEMBRO 
4579 

ASA BRANCA 
5099 TANCREDO 

NEVES 
7035 MARECHAL 

ROND 
05 

TOTAL DE 12 BAIRROS TOTAL DE HABITANTES  60.395 

  Fonte (IBGE,2013) 
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●Seção Fiscalização Administrativa 

A Fiscalização Administrativa do 1º BPM cuida dos bens do Batalhão, 

notadamente os bens materiais, bélicos, viaturas, comunicação e proteção 

individual, além, de dar suporte às várias operações desenvolvidas pelo CPC, bem 

como atende as necessidades de material bélico e de comunicação para a CIPA 

(Cia Ambiental) e CPI (Interior), nas atividades operacionais que requer reforço de 

efetivo da Capital. 

 

●Seção de Justiça e Disciplina 

Criada em caráter extraordinário para apuração de todos os atos 

contrários à disciplina. 

 

●Seção P-1/P-4 

Tem a função de controlar todo o efetivo do Batalhão. Controle de 

afastamento (férias, dispensas, dispensas médicas, licenças, luto, núpcias, 

trânsito e instalação, etc.);Elaboração e atualização de Mapa da 

Força;Manter organizado e atualizado o plano de chamada;Elaboração de 

Notas para publicação em Boletim Interno;Expedição de Ofícios e 

apresentação do PPMM;Controle de Expedição de Portarias, controle e 

escala de serviço voluntário. 

 

   2.4 EFETIVO 

O Efetivo previsto é de 975. Prontos na Unidade, no momento, são 

de 315 PPMM. 

 

2.5 EVOLUÇÃO 

Hoje a Unidade busca a perfeita sintonia com todos os setores que compõem 

o Sistema de Segurança Pública do Estado. O 1º Batalhão tem buscado parcerias, 

integração com as diversas representações comunitárias dos bairros, 

desenvolvendo estudos e trabalhos, no sentido de, cada vez mais, bem servir à 

comunidade roraimense, por meio do policiamento ostensivo nas modalidades: a pé, 
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em viaturas, motos. A Unidade atendendo à necessidade de interação da 

comunidade com a Polícia Militar do estado, na procura de prover meios mais ágeis 

e eficientes de atendimento às suas solicitações, contando com uma tropa 

qualificada, detentora de um bom nível cultural, sempre pronta a servir os cidadãos 

de forma atenciosa e educada, com ótimo grau de profissionalismo e 

desempenhando com qualidade as atividades Policiais Militares. O 1º Batalhão 

desenvolve suas ações voltadas ao bem estar social, procedimento baseado no 

Policiamento Comunitário, trabalhando na prevenção de atos delituosos, reduzindo 

os índices de criminalidade, contando com o total apoio da Comunidade, que tão 

bem auxilia na percepção dos pontos propícios à ação de cidadãos infratores. 

 

2.6 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

●A área de circunscrição do 1º BPM: 61.297.517 m2;  

                ●População estimada: 104.571habitantes;  

                ●Densidade demográfica: 516.90 m 2 por Habitantes;  

                ●Relação Policial X Sociedade: 396.19 de habitantes por policial militar. 

 

A imagem da Polícia Militar é formada, sobretudo, a partir da conduta e 

comportamento de seus integrantes, e das condições que são dadas a eles. 

Portanto, considerando o ciclo de produção dos nossos serviços, a credibilidade 

institucional estará sendo colocada à prova a todo instante, a partir de nosso 

acionamento, seja através do fone 190, de um pedido de socorro, de um aceno de 

mão, no impedimento de uma fuga, a presteza no atendimento, o tratamento 

dispensado ao solicitante e aos envolvidos em uma ocorrência, e a resposta 

apresentada, constituir-se-ão em numerosos momentos de verdade, que retratarão a 

qualidade de nossos serviços e o grau de satisfação da comunidade. Neste 

contexto, o 1º BPM, Batalhão Rio Branco, age com suas ações voltadas ao bem 

estar social, procedimento baseado no Policiamento Comunitário, trabalhando na 

prevenção de atos delituosos, reduzindo os índices de criminalidade, contando com 

o total apoio da Comunidade, que tão bem auxilia na percepção dos pontos 

favoráveis à ação de delinqüentes. Segue abaixo: Área do 1º batalhão de polícia 
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militar – 1ºBPB/CPC/ escalonamento e desdobramento por setores e emprego 

operacional – 1ª e 2ª companhias operacionais/ comando leste 

 

Figura 01- Censo Demográfico/2010 e Prefeitura Municipal de Boa Vista –RR  
Fonte: (ADAPTAÇÃO AUTOR, BGE, 2010)  

 

Portanto, além das atividades desenvolvidas para propiciar o bem estar e o 

convívio harmônico da sociedade, os integrantes desta valiosa Unidade contam com 

um ambiente saudável e amistoso, onde o seu público interno cultua um clima 

familiar e fraterno, reconhecido pelo Comando e profissionais da Unidade, que se 

preocupam em manter os meios necessários à execução do Serviço Policial Militar 

com o ser humano que está investido da Farda, que deve ser tratado com respeito e 

profissionalismo. Por fim, a Unidade está literalmente engajada na nova concepção 

moderna de fazer policiamento ostensivo e prestação de serviços à comunidade 

ordeira, visando à preservação da ordem e tranqüilidade pública.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

3.1 O DESAFIO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NA SOCIEDADE COMPLEXA 

 

Um novo modelo de polícia comunitária, voltada para atender os anseios de 

uma sociedade em transição, desde o inicio dos anos 90, com novos direitos e 

deveres estipulados pela CF 88, fez com que as instituições policiais militares 

aprimorassem um novo modelo de policiamento preventivo, o comunitário. 

 

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

de emergência e a justiça- como concebidos tradicionalmente- recebem 

uma atenção menor, enquanto os serviços não-emergenciais recebem 

atenção maior. Essa modificação nas prioridades tem sido justificada de 

vários modos (ROSENBAUM, 2002, p.33). 

 

 A filosofia de polícia comunitária além de buscar manter a ordem nos bairros, 

sobretudo, por meio de estratégias indiretas, visando o combate a criminalidade, 

também prima por eficácia, equidade e eficiência policial.  Sendo, a comunidade 

constituída de um grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas, é natural 

que o policiamento comunitário, esteja interagindo constantemente com esse grupo 

de pessoas. 

 

As experiências-piloto já realizadas no Brasil parecem demonstrar que não 

é possível aplicar em maior escala qualquer das variações comunitárias de 

policiamento sem garantias institucionais básicas. Estas envolvem o apoio 

necessário- e não apenas retórico- nas esferas governamentais e a 

solidariedade de, pelo menos, parcelas significativas das instituições 

policiais. Na Polícia Militar, por exemplo, a ausência de autonomia dos 

setores responsáveis pelo policiamento de rua faz com que projetos de PC 

possam ser facilmente desarticulados por decisões administrativas 

aparentemente neutras, que entretanto, reforçam o modelo reativo que se 

deseja superar(ROLIM, 2006, p.95). 

 

Não resta dúvida, de que o policiamento comunitário, bem sucedido requer uma 

complexa reforma na estrutura policial, com uma gestão dinâmica, capaz de atender os 

anseios da população, no que se refere ao controle da criminalidade, e também 

proporcionar novas formas de interação com o público.  Sendo que, novos serviços de 
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proteção ao cidadão, que envolvam atividades desenvolvidas pela policia militar, num 

ambiente comunitário:   

 

Para que seja possível pensar no policiamento como uma profissão, 

entretanto, será necessário que um conhecimento específico sobre 

segurança pública, exposto às regras de produção científica, seja 

sistematizado, transmitido e renovado em ambiente acadêmico. Apenas um 

processo desse tipo pode, a rigor, formar profissionais de polícia (ROLIM, 

2006, p.97). 

 

De um modo geral, os problemas sociais comunitários em relação à insegurança 

pública, sobretudo, no que se refere aos altos índices de criminalidade; iluminação pública 

inadequada, etc... Poderá ser minimizado, com a contribuição do policiamento comunitário, 

visando à solução de problemas, de forma rápida e eficaz. 

 

O papel da polícia em diminuir a ameaça do crime, portanto, vem não 

apenas da prisão de criminosos, mas também através da mobilização ativa 

da população, de modo a atingir tanto as causas quanto os sintomas do 

crime. Para fazê-lo, a polícia não pode se distanciar das reivindicações 

desagregadas; de fato, precisa encarar essas reivindicações como 

oportunidade de se envolver nos processos fundamentais de interação 

social. Em resumo, a polícia deve se envolver em situações não 

relacionadas à lei para proporcionar uma prevenção de crimes mais eficaz 

(BAYLEY, 2001, p.236). 

 

O policiamento comunitário deve priorizar a participação social, e não somente a 

simples assistência comunitária, sendo necessário que a comunidade possa se 

comprometer com os objetivos elencados pela polícia comunitária visando o fortalecimento 

da segurança, na comunidade.  

 

Prevenção comunitária do crime, reorientação do patrulhamento, aumento 

da responsabilização e descentralização do comando. São esses, assim, os 

quatro componentes programáticos que sempre se repetem quando o que 

se traz para a idéia de policiamento comunitário é mais apenas que um 

discurso vazio (SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p.35).  

 

O policiamento comunitário apoiado por toda a comunidade consegue obter um 

maior número de informações, que contribuem de forma significativa para a prevenção de 

crimes nas localidades. No entanto, quando a polícia está disposta a receber críticas da 
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comunidade, poderá obter uma maior cooperação da população envolvente. Afinal, à 

estreita observância às leis e a manutenção da paz, cabe a todos os cidadãos, não somente 

a polícia militar.  

 

A definição do policiamento comunitário põe como componentes centrais e 

complementares a parceria como a comunidade e a resolução de 

problemas. Parceria com a comunidade e resolução de problemas são as 

duas chaves para o entendimento do policiamento comunitário 

(CERQUEIRA, 2001, p.55). 

 

Neste aspecto, o policiamento comunitário, deve ser compreendido como um fator 

inovador e transformador de ações policiais visando o combate ao crime de forma criativa e 

eficaz. 

 

O resultado do trabalho policial calcado em proporcionar satisfação ao 

cliente e na preocupação com a qualidade de vida das comunidades nos 

obriga a relembrar as bases teóricas que nos incentivaram a desenvolver o 

projeto de humanização da atividade policial. Ele começa por exigir 

inicialmente compromissos com a própria humanização do policial. Era 

necessário também entender a essência da relação polícia/cliente; entender 

e aceitar o criminoso ou o suspeito como cliente. Era preciso acabar com a 

crença de que a polícia para ser respeitada tem que ser temida; e para 

impor temor se justificaria a brutalidade na referida relação (CERQUEIRA, 

2001, p.114). 

 

 

Desse modo, um policiamento comunitário, necessita de aproximação com as 

pessoas da comunidade, com a presença pública policial cotidiana, direcionada para uma 

convivência cidadã.  

 

E aqui trata-se de responder a uma série de questões: capacitação policial 

para o desempenho das funções de proteção dos cidadãos; relacionamento 

da corporação policial com a comunidade; a atuação policial centrada nas 

práticas de investigação, através da criminalística, ao invés da violência 

repressiva; remuneração adequada; plano de carreira; etc.. (CERQUEIRA; 

DORNELLES, 2001, p. 18). 

 

     O policiamento comunitário exige uma complexidade de temas, para a sua efetiva 

implementação na sociedade moderna, sobretudo, para poder proporcionar rapidez e um 
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efetivo combate a atos de crimes individuais e também atender as emergências, com 

iniciativas preventivas, visando à prevenção da criminalidade contra o cidadão.  

 

Quais obstáculos se colocam no caminho da implementação de uma política 

de prevenção do crime voltada para a comunidade? Talvez os maiores 

sejam aqueles que se encontram dentro das organizações de polícia 

tradicionais. Toda e qualquer organização resiste a mudanças, mas é difícil 

imaginar uma mais resistente do que a polícia (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, 

p.223-224). 

 

Desse modo, deve superar dificuldades na tradição repressiva policial, pois o 

patrulhamento personalizado, inserido no contexto da comunidade, em que um policial 

trabalha sempre numa mesma área, em parceria preventiva com os cidadãos, visando 

resolver problemas junto à comunidade, poderá proporcionar uma harmonia social. 

 

No seu papel de mantenedora da ordem, as forças policiais tentam controlar 

os eventos que ameaçam destruir a paz na comunidade e colocam em 

perigo a segurança e os direitos civis dos residentes da comunidade em 

geral. No papel do policiamento para o cumprimento da lei, as forças 

policiais tentam levar a julgamento os membros da comunidade cujo 

comportamento é considerado uma contravenção das expectativas 

incorporadas na lei criminal. Em sua função de serviços gerais, as forças 

policiais desempenham vários serviços importantes, que vão desde o 

resgate de um gato em uma árvore até o salvamento de uma vida 

(MENK,WHITE,CAREY,2002,p.95). 

 

 Portanto, o trabalho policial, orientado, para a manutenção da ordem, o 

policiamento para cumprimento da lei, e os serviços gerais, numa nova perspectiva 

de polícia comunitária poderá proporcionar, um novo estilo de combate a 

criminalidade, e assim, promover valores como ordem, paz, harmonia social, 

igualdade e justiça.   

 

3.2 O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO COMO FATOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A implementação da Polícia Comunitária em bases móveis, no âmbito da 

PMRR, pressupõe um desafio gigantesco, pois, de um modo geral o contato da 

equipe de patrulha é escasso com a comunidade de um modo geral. Por outro lado, 

o policiamento comunitário:  
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Provavelmente eleva o moral dos policiais envolvidos, pois multiplica os 
contatos positivos que eles têm com as pessoas da comunidade, que os 
apóiam, que aceitam amigavelmente a presença e a atividade da polícia. O 
trabalho policial tradicional concentra os contatos policiais nas pessoas 
“difíceis”-criminosos e infratores incorrigíveis, bem como nos que solicitam 
serviço policial, mas reclamam dele, como as vítimas, os deficientes e os 
casos de loucura. (SKOLNICK; BAYLE, 2002, p.99) 

 

Neste contexto, diante do aumento dos altos índices de criminalidade, a 

postura do policiamento, como também suas estratégias e a forma de prestação de 

serviços, deve buscar minimizar essa criminalidade crescente por meio de uma nova 

postura junto a comunidade. “Alguns postos comunitários se comunicam ativamente 

com a comunidade, tentando desenvolver um padrão de interação permanente entre 

a polícia e o público específico”. (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, p.126). 

Diante do caos social, e da crise nas instituições públicas, a segurança 

pública deve ousar em métodos eficazes, visando uma melhor qualidade na 

prestação de seus serviços para a comunidade. 

É preciso frisar que o policiamento comunitário jamais deve ser compreendido 

como forma de assistencialismo policial para uma determinada comunidade, ao 

contrário, a efetiva participação social, deve priorizar a construção da segurança, 

com o desempenho fundamental do papel social de cada indivíduo que vive na 

comunidade. 

 

 À medida que os antigos laços comunitários são enfraquecidos, as 
atividades sociais nas quais as pessoas costumavam se encontrar tendem a 
desaparecer e as chances de que a população possa se engajar em algum 
projeto de natureza coletiva diminuem sensivelmente. Isso sugere que o 
medo do crime diminui o poder da comunidade. Ao mesmo tempo, esse 
processo faz com que a vigilância natural- oferecida pela simples presença 
das pessoas- deixe de existir, o que, por sua vez, estimula a ação dos 
infratores e dissemina práticas consideradas anti-sociais, como a venda e o 
consumo de drogas nas ruas (ROLIM, 2006, p.75).    

 

No nosso ordenamento jurídico, conforme a Constituição Federal vigente, em 

seu Art. 144, a “Segurança pública é direito e responsabilidade de todos”, desse 

modo, cabe as forças policiais, aliada a comunidade buscar zelar pela segurança de 

todos os cidadãos. A implantação do policiamento com bases móveis comunitária na 
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cidade de Boa Vista/RR, poderá contribuir de forma significativa para melhorar a 

qualidade do serviço de segurança Pública, no estado de Roraima. 

Este tipo de vigilância, busca apresentar soluções alternativas para o controle 

da criminalidade, de forma que a comunidade, aprove e respalde as ações de polícia 

comunitária, que devem atingir a excelência no combate efetivo da criminalidade. 

A estratégia de policiamento comunitário baseado na proximidade com a 

comunidade, sobretudo, buscando a solução de problemas, que estão diretamente 

ligados ao cidadão, e assim conhecer de perto a realidade da insegurança pública 

nos bairros, proporciona de certa forma, uma melhora na qualidade de vida dos 

cidadãos. 

 

Para uma compreensão adequada da situação brasileira temos que 
considerar esse cenário de autoritarismo e paternalismo que tem presidido 
as relações do governo e população. No campo da segurança pública esse 
quadro se torna muito mais agravado, até pelas circunstâncias peculiares 
que caracterizam esta parceria (CERQUEIRA, 2001, p.88). 
 

 

Por outro lado, é preciso a compreensão, que na prática do policiamento 

comunitário, a comunidade deve sustentar a autoridade do policiamento, conforme a 

legislação penal vigente no país. A tática da prevenção da criminalidade, é de 

grande importância no policiamento, com a busca constante para a resolução de 

problemas, que possam causar a atividade criminal. 

 

Os programas de parceria mais populares têm, como objetivo ostensivo, a 
“coprodução” da segurança pública por meio do fornecimento de informação 
sobre o crime e sobre outros problemas para a polícia (por exemplo, a 
Vigilância do Bairro). Embora seja sempre difícil desenvolver e sustentar um 
alto grau de participação dos moradores nesses programas, a polícia tem 
aprendido bastante, especialmente daqueles com muito mais experiência 
em organização de comunidades (BROUDEUR, 2002, p.206). 

 

 

Não resta dúvida, em benefício da comunidade e da satisfação do cidadão, a 

polícia tem mudado sua estratégia de ação no combate ao crime, com aprendizado 

constante em meio à população, e nesse sentido, desenvolve novas atividades, 

incorporando demandas de serviços. 
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A polícia comunitária no Estado de Roraima, visa com o policiamento em 

bases móveis, melhorar os serviços de segurança pública, direcionados para a 

sociedade Roraimense. 

Uma forma de integração bastante satisfatória é através dos conselhos 

comunitários de segurança, que poderá possibilitar uma integração operacional com 

a comunidade. Uma completa reestruturação de unidades operacionais se faz 

necessária, para que rotinas sejam modificadas e assim, possibilitando uma maior 

operacionalização do policiamento comunitário efetuado em bases móveis.  

 

O planejamento começa com uma definição de objetivos cujo alcance pode 
ser medido. O objetivo policial tradicional tem sido aquele de controlar o 
crime. Sua execução tem sido medida por indicadores como mudanças nos 
índices de criminalidade, de detenções e de resolução de crime. É grande a 
evidência de pesquisas demonstrando que tal objetivo exagera 
enormemente a habilidade da polícia em prevenir e controlar a criminalidade 
e coloca as forças policiais na situação delicada de buscar feitos 
virtualmente impossíveis de serem realizados (VANAGUNAS, 2002,p.53-
54). 

 
 

A polícia comunitária como organização de serviços voltados para a 

comunidade implica numa reformulação de estratégias e objetivos a serem atingidos 

no combate ao crime. Por meio de elementos incentivadores, em que o policial 

militar possa exercer suas atividades laborais, num bom ambiente de trabalho e com 

boas relações interpessoais, desse modo, existirá uma satisfação no trabalho destes 

servidores públicos. 

Os indicadores de dados quantitativos visam demonstrar por meio de dados 

numéricos incidências de criminalidade, e diante dessas informações, decisões são 

tomadas, que permitem ações incisivas direcionadas por parte da polícia militar, em 

estratégias preventivas e repressivas. 

A implantação do policiamento em bases móveis comunitária requer um 

treinamento constante de policiais, que devem estar aperfeiçoando o conhecimento 

sobre formas de  interação social com a comunidade para que se possa combater o 

crime de forma incisiva. 

 

É fundamental entendermos as limitações do aparato policial no controle do 
crime; é importante que os policiais saibam os seus limites para que não se 
considerem super-homens e passem essa imagem para a população; é 
fundamental também que a população conheça as limitações da polícia 
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para que as cobranças sejam mais adequadas e realistas (CERQUEIRA, 
2001, p.98).  
   

É importante frisar, que definidos os objetivos do policiamento comunitário, 

não se pode admitir que posturas políticas, interrompam de forma brusca ações e 

planejamento de policiamento comunitário, que foram discutidos e traçados 

princípios pela polícia comunitária, em um determinado período. 

O que deveríamos ter em mente, então, são os resultados que podemos 
alcançar com cada programa ou iniciativa política na área de segurança 
pública, pouco importando os rótulos que possam acompanhar cada 
abordagem. O imperativo aqui, mantido um compromisso basilar com os 
direitos humanos, é o da eficiência de uma intervenção pública (ROLIM,  
2006, p.111). 

 

O grande desafio enfrentado pela polícia militar, no que se refere à estratégia 

de modelo comunitário, está no fato de motivar e sustentar de um modo geral, a 

participação da comunidade, conquistando a cada dia, a confiança da população 

para os objetivos e metas traçadas no patrulhamento comunitário. 

Neste contexto, gestores públicos, devem sempre se comprometer a garantir 

a eficiências de políticas públicas voltadas para o modelo de polícia comunitária que 

privilegie formas efetivas de combate a criminalidade, independentes de interesses 

político-partidários. 

 

A história da implementação do programa social, inclusive o da polícia, é a 
história de expectativas não realizadas, promessas quebradas, crenças, 
slogans e idéias descartados, e políticos frustrados. Com certeza o 
policiamento já se distanciou bastante dos seus tempos de “vigia e 
guarda”(watch and guard). Em geral, o policiamento é mais civil, humano, e 
sério do que foi no passado (GREENE, 2002,p.180). 

 

  Portanto, atualmente, mudanças são necessárias para que se busque mais 

efetividade no combate a criminalidade e uma maior compressão da complexidade 

social, que envolve o trabalho do policial militar. 

 
4. METODOLOGIA DA PESQUISA   
 

A pesquisa foi realizada com os policiais do 1º BPM do CPC em Boa 

Vista/RR. Os questionários de entrevistas foram aplicados pelo pesquisador, tendo 

como amostra, o total de 50 participantes, entrevistados durante o mês de outubro 

de 2013.  
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A pesquisa foi classificada como censitária, de acordo com a coleta de 

informações obtidas por meio de questionamentos pré-definidos, que foram 

transformados em dados, com o intuito de diagnosticar a realidade da amostra 

pesquisada.  

Os participantes do presente estudo foram 50 policiais militares da Polícia 

Militar de Roraima, o critério de seleção para entrevista, deu-se por causa desses 

policiais exercerem um serviço de policiamento ostensivo e patrulha de grande 

importância para a sociedade Roraimense. 

O instrumento que foi utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista  

estruturada em forma de questionário, com questões simples, mas que nos 

permitiram conhecer o nível de informação que cada policial militar da 1ª e 2ª 

CIAPM/CPC/PMRR, possuem sobre policiamento comunitário em bases móveis, na 

capital do estado de Roraima. 

A técnica de análise de dados adotada em nossa pesquisa foi a de 

amostragem ou análise estatística da população de policiais militares do 1º BPM do 

CPC em Boa Vista/RR. 

O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho acadêmico foi o 

indutivo, com pesquisas bibliográficas, e de trabalho de campo. Escolheu-se o 

método indutivo porque, segundo Gil (2008, p. 10), de acordo com o raciocínio 

indutivo, a generalização deve ser constatada a partir da observação de casos 

concretos suficientemente confirmadores de uma determinada realidade.  

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em material já elaborado 

constituído principalmente de livros e artigos científicos, chamados de fontes 

secundárias (GIL, 2008). Em que foram consultados textos de cunho científico a 

respeito da temática que, de forma direta ou indireta, tratem do tema exposto. 

Este estudo teve uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois como o 

próprio nome sugere, quantificam-se opiniões e dados, através da coleta de 

informações e, posteriormente, realizou-se a interpretação dos indicadores dentro da 

lógica científica, nos levando a conclusão sobre o fenômeno estudado. Foi utilizado 

o método quantitativo como forma de garantir a máxima precisão dos resultados, 

evitando, assim, distorções de análises e interpretações. 

Portanto, este trabalho acadêmico, através de pesquisas bibliográficas e de 

trabalho de campo, utilizou-se de teorias e estudos pertinentes ao tema e do método 
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julgado apropriado para este tipo de caso, e assim desenvolveu uma análise 

sistemática da problemática. 

 

 

5. RESULTADO E ANÁLISE DA PESQUISA 
 

Os resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa, com a aplicação dos 

questionários aplicado no período entre os dias 02 e 12 de outubro de 2013, nos 

Comandos de Policiamento de Áreas da cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, 

serão apresentados abaixo. 

Para a elaboração da pesquisa foi apresentado um questionário quantitativo 

para oficiais e praças em que eles responderam a 15 itens. Não foram diferenciados 

postos de graduações neste trabalho acadêmico, porém buscou-se realizar um 

levantamento sobre a viabilidade da implantação do policiamento em bases móveis 

comunitária pela Polícia Militar do Estado de Roraima.  

Tratou-se da visão dos policiais militares entrevistados, de acordo com o 

esquema do questionário quantitativo. O tamanho desta amostra é bem 

representativo para o objetivo da pesquisa.  

Gráfico 1: Gênero. 

63%

37%

Masculino

Feminino

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Com base no gráfico percebe-se que os participantes da pesquisa, são, em 

sua maioria, policiais do sexo masculino, representando 63% da amostra, seguido 

de 37 % do sexo feminino.  



31 

 

Todavia, remete-se pensar que os maiores índices de delitos são cometidos 

por “homens”, necessitando de um efetivo maior desse gênero para lidar com a 

demanda exposta de diversos delitos, que atingem a sociedade.   

Gráfico 2: Faixa etária. 

67%

23%

10%

25 a 35 anos

35 a 45 anos

45 a 55 anos

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

Conforme os dados supracitados compreendem-se que a uma dominância 

no campo da faixa etária que contempla de 25 a 35 anos com 67%, seguido de 35 a 

45 anos com 23% e de 45 a 55 anos com 10%. Todavia, vale salientar que esse 

universo de 25 a 35 anos é tido como uma das melhores fases em termos de rigores 

físicos (apogeu) da natureza humana, e até mesmo, pode-se levar em consideração 

o público que entra para a corporação. 

 

Gráfico 3:Graduação. 

12%

4%

68%

4%
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SUBTENENTE
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BRANCO

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Estes dados demonstram a distribuição com relação aos participantes da 

pesquisa, ao qual, se tratando do efetivo, constata-se que a maioria dos policiais são 

Sargento PM contemplando 68% dos participantes, seguidos de soldados PM com 

12%, e Major,Subtenente, Tenente e cabo PM com 4 %. 
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Gráfico 4:Tempo de serviço no 1º BPM DO CPC. 

24%

24%27%

25% Até 5 anos

5 a 10 anos

Mais de 10 anos

Branco

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Nos dias atuais, muito se tem falado na tão esperada “experiência 

profissional” sendo esta, composta pela formação acadêmica em liame com o tempo 

de exercício profissional. Não obstante, para a execução de uma nova ação, faz-se 

necessário uma mescla, entre a juventude profissional em consonância com a 

maturidade profissional. Dentro da equipe de Policiais Militares do 1º Batalhão de 

Policia Militar do Comando de Policiamento da Capital – 1ºBPM/CPC/PMRR 

observa-se que com relação ao tempo de oficio, tem em sua maioria mais de 10 

anos de serviço apresentando um percentual de 27%,seguido de até 5 anos e de 5 á 

10 anos com 24%,vale salientar que 25 % não respondeu ao questionário. 

 

Gráfico 5: Nível de Escolaridade. 

10%

57%

33%

Ensino Médio
completo

Superior completo

Superior incompleto

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 
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Na contemporaneidade o ensino é tido como elemento fundamental para a 

formação humana, pois este se trata da formação/qualificação do sujeito, em 

algumas instituições seja pública ou privada para a aquisição de um cargo é 

indispensável ter o mínimo de formação acadêmica. Mediante os dados, constata-se 

que 57% dos entrevistados possui ensino superior completo, o que nos dá uma 

autonomia em ratificar que estes possuam uma qualificação, em contra partida, 

temos um material de 33% com o ensino superior incompleto, ou seja, estes 

possam/estão em processo de qualificação e 10% com o ensino médio completo. 

Contudo, a corporação exige um mínimo de formação acadêmica, e pode 

assim dizer que o mínimo estar orbitando o ensino médio completo, entretanto, os 

policiais do 1ºBPM/CPC/PMRR por motivos pessoas, e/ou, por motivos 

institucionais, buscam se aperfeiçoar através do ensino como bem mostram os 

dados. 

 

 

 

Gráfico 6:Participou de curso preparatório para ser policial comunitário. 

49%

51%
Sim

Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Na atualidade faz-se necessário um curso de capacitação e aperfeiçoamento, 

antes do ingresso na instituição/organização, e durante a permanência, para que as 

ações sejam otimizadas. 

Embora os dados demonstrem que 49% dos entrevistados já participaram de 

algum curso de capacitação, os demais dados revelam que ainda há um percentual 

muito alto com 51% dos profissionais que ainda não realizaram nenhum tipo de 

capacitação com relação ao policiamento comunitário. Trazendo assim, a 

necessidade de pensar em uma ação de capacitação a esses profissionais, uma vez 

que este lida com uma comunidade vulnerabilizada socialmente. 
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Gráfico 7: Realização, contato ou interação de cunho comunitária com a população em sua 
área de atuação. 

65%

35%

Sim

Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Sabe-se que é de suma importância a interação ou contato dos profissionais 

que trabalham na prevenção de crimes na comunidade. Para eximir o paradigma de 

que a polícia só exerce a coerção em detrimento da prevenção com relação aos atos 

ilícitos.   

Com base no gráfico, os profissionais entrevistados em sua maioria com 65% 

ainda não participaram de nenhum contato ou interação com a comunidade, e 

apenas 35% participou, o que nos leva a pensar a necessidade de ações que 

possibilitem esse contato ou interação, contribuindo com o alcance dos objetivos 

propostos pela ação da “policia comunitária”. 

Gráfico 8: Conhecimento quanto ao Policiamento comunitário voltado para resolução de 
problemas. 

88%

12%
Sim

Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 
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O Policiamento Comunitário de resolução de conflitos é uma das estratégias 

de policiamento que se dirige a atenção da polícia mais para os problemas que 

estão por trás dos incidentes, do que para os incidentes em si. 

Salienta-se que em grande maioria os policiais da 1ºBPM/CPC/PMRR 

compreendem o que venha a ser o policiamento comunitário voltado para a 

resolução de problemas, à medida que 88% conhecem os preceitos desse 

segmento, confrontando os 12% que não tem nenhum conhecimento. Entretanto, é 

de suma importância um trabalho para abarcar essa pequena parcela que 

desconhece tal estratégia, e dessa forma, desenvolver a prática com via a 

transformação de uma realidade. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9:  Conhecimento quanto ao Policiamento com Base Móvel comunitária. 

61%

39%
Sim

Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Com relação ao entendimento dos entrevistados sobre o Policiamento de 

base móvel comunitária, 61% afirmaram que sim, que já tinha conhecimento do que 

se tratava, em detrimento de 39% dos que não conheciam demonstrando assim que 

ainda existe uma grande parcela de policiais que não têm conhecimento dessa nova 

estratégia implementada pela segurança pública. 

Uma vez que esse equipamento foi criado com o objetivo de potencializar as 

ações de prevenção de atividades criminosas, facilitando o contato mais próximo 
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com a comunidade, buscando esclarecer dúvidas e levar informações aos cidadãos, 

atendendo assim rapidamente às demandas da comunidade. 

 

Gráfico 10: É possível a implantação do policiamento com bases móveis comunitária X ações 
preventivas contra a criminalidade. 

92%

8%

Sim Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

Os dados demonstram que sim com 92% em relação aos 8% que não, porém 

vale apontar alguns quesitos que segundo os entrevistados assinalaram com relação 

à dificuldade para a implantação da mesma por ordem de importância: “falta de 

recursos humanos e materiais; falta de pessoas com treinamentos especializados; 

falta de planejamento”. 

Na contra balança cabe um destaque dos principais problemas de segurança 

pública na comunidade de atuação “menores infratores; uso e comercialização de 

drogas; violência doméstica; acidentes de trânsito; ocorrências na escola; furtos; 

roubos e furtos; drogas; ausência de ações governamentais; carência recursos 

humanos e materiais, iluminação pública”. 

Gráfico 11:Considera que, a implantação do policiamento comunitário por meio de bases 
móveis, trará mais segurança e cidadania para a comunidade. 

82%

18%

Sim Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 

Sabe-se que é recente a implantação das bases móveis de policiamento, 

porém, algumas das experiências já nos relatam a redução da criminalidade em 
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algumas regiões do país, fazendo refletir a importância da implementação desses 

equipamentos, como estratégia de contato mais próximo com a comunidade e 

diminuição/redução dos índices de criminalidade. 

Corroborando com o enunciado temos um universo de 82% dos policiais, com 

a concepção que a implementação das bases móveis de policiamento pode trazer 

mais segurança e cidadania para a comunidade. Do qual 18 % não acreditam nessa 

possibilidade. 

Gráfico 12: Sabe o que é ocorrência policial militar de cunho social. 

75%

25%

Sim

Não

 

                              Fonte: Primária, out, 2013. 

Pode-se perceber com base no gráfico, que esse procedimento é ainda 

desconhecido por uma boa parte dos entrevistados, do qual 25% afirmaram não ter 

conhecimento sobre o mesmo, em contraposição 75% respondeu que sim. Ou seja, 

no âmbito da corporação pesquisada, ainda existe profissionais que não tem 

concepção sobre esse procedimento, ao qual deve ressaltar a importância e 

relevância desse instrumental. 

 

 

Gráfico 13: confecção de boletim de ocorrência social. 

38%

62%

Sim

Não

 

 Fonte: Primária, out, 2013. 
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Em consonância com o gráfico 13, apesar de a maioria conhecer o boletim de 

ocorrência de cunho social, chama a atenção o fato de 62% nunca ter confeccionado 

esse instrumental, cabe ressaltar que o conhecimento acerca do boletim se restringe 

só a questões teóricas, pois 38% puderam executar a pratica de sua confecção.  

 

Tabela 01: Problemas referentes à segurança pública. 

               Fonte: Primária, out, 2013. 

           

Analisando a tabela acima, ficou claro que a falta de efetivo e materiais 

dificultam o trabalho dos policiais militares no combate a criminalidade, devendo ser 

implantado de forma contínua campanhas de informação sobre a segurança pública 

de um modo geral, e a realidade do trabalho cotidiano de com policiais que prestam 

serviço para a corporação militar, em muitas vezes sacrificam a própria vida em 

defesa da sociedade. 

PROBLEMAS QUANTITATIVO PORCENTAGEM 

FALTA DE EFETIVO 49 99% 

FALTA DE MATERIAIS 48 98% 

AUSENCIA DE APOIO 40 90% 

DESINTERESSE DAS 

AUTORIDADES 

38 88% 

VONTADE POLÍTICA 35 85% 

CAPACITAÇÃO 33 83% 

RESISTÊNCIA DA TROPA 30 80% 

CONSCIÊNTIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE 

28 78% 

RECURSOS FINANCEIROS 25 75% 

FALTA DE PLANEJAMENTO 23 73% 
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 Gráfico 14: Dificuldades para a implantação do policiamento comunitário por  meio de 
bases móveis em Boa Vista/RR, em ordem de importância. 

 

      Fonte: Primária, out, 2013. 

 

Pode-se constatar com base no gráfico, e considerando a amostra e a 

população total do efetivo pesquisado, que as 10 (dez) maiores dificuldades para a 

implantação do policiamento comunitário por meio de bases móveis em Boa 

Vista/RR, catalogadas por ordem de importância são em sua grande maioria 

diretamente relacionadas com a ausência de políticas públicas voltadas para o 

policiamento ostensivo preventivo comunitário, com ênfase na resolução de 

problemas, como é o proposto neste estudo. 

Pouco efetivo é citado em 99% da resposta dos pesquisados, indicando que o 

recurso humano é essencial para a viabilidade da implantação e desenvolvimento 

das idéias proposta no estudo. Sendo seguido por falta de materiais 98% e apoio as 

ações comunitárias 90%, demonstrando um desinteresse das autoridades quanto a 

importância da criação de doutrinas e normas legais que facilitem o planejamento 

estratégico da instituição, buscando melhoria na prestação de serviço de proteção 

ao cidadão. 

A capacitação do efetivo em conhecimentos e habilidades para desenvolve 

um serviço de qualidade junto à sociedade estar comprovado que existe, Embora os 

dados demonstrem que 49% dos entrevistados já participaram de algum curso de 

capacitação, os demais dados revelam que ainda há um percentual muito alto com 

51% dos profissionais que ainda não realizaram nenhum tipo de capacitação com 

relação ao policiamento comunitário. 
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     Gráfico 15: Problemas de segurança pública na comunidade em que você atua, em 
ordem de importância. 

 

               Fonte: Primária, out, 2013. 

Tabela 2:  Problemas de segurança pública na comunidade em que você atua, em ordem 
de importância. 

PROBLEMAS QUANTITATIVO PORCENTAGEM 

MENORES INFRATORES 49 98% 

USO E COMERCIALIAÇÃO DE DROGAS 48 97% 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 45 95% 

ACIDENTES DE TRÂNSITO 40 90% 

OCORRÊNCIAS NA ESCOLA 38 88% 

ROUBOS E FURTOS 33 83% 

AUSÊNCIA DE AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS 

29 79% 

CARÊNCIA RECURSOS HUMANOS E 

MATERIAIS 

27 77% 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEFICIENTE 20 70% 

PROBLEMAS SOCIAIS 18 68% 

AUSÊNCIA DEPOLICIAMENTO DE 

PREVENÇÃO 

17 67% 

    Fonte: Primária, out, 2013. 



41 

 

Pode-se perceber com base no gráfico e na tabela acima, e considerando a 

amostra e população total do efetivo pesquisado, que os 10 (dez) maiores 

problemas enfrentado pelo policiamento atual 98% esta diretamente relacionada 

com ocorrência de cunho social e comunitária, como por exemplo, os atos 

infracionais, praticados por crianças e adolescentes, que por falta de políticas 

públicas voltadas para a ocupação, educação profissionalizante e/ou praticas 

desportivas, os levam a ociosidade e consequentemente a práticas delituosas.  

Uso e comercialização de drogas e violência doméstica aparecem em 

destaque na pesquisa com 97% e 95%, respectivamente. Os problemas estudados 

na pesquisa podem ser enfrentados com a implantação de bases móveis 

comunitárias, nos locais previamente estabelecidos pelo geoprocessamento da 

criminalidade, daí a importância de se somar estratégias de combate e interação 

com a comunidade diretamente envolvida na solução dos problemas, princípios 

básicos do policiamento comunitário. 

Violência doméstica com 95%, no trânsito 90% e escolar 88%,são 

relacionadas na pesquisa como sendo dificuldades enfrentado no contexto atual, 

contudo observamos a ausência de serviços públicos de prevenção e educação 

preventiva para sua redução e controle, sabemos que somente a interação e 

parcerias em conjunto pedem minimizar a situação, sendo o policiamento preventivo 

comunitário uma ferramenta de grande valia, quando devidamente habilitado os 

recursos humanos e previamente planejado as ações e operações pelas autoridades 

competentes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após, exposição dos dados auferidos na pesquisa, seguem-se as conclusões 

sobre esta temática tão complexa para segurança pública no estado de Roraima.  

 Todo programa de segurança pública comunitária deve se ajustar à realidade 

da corporação, e a realidade da comunidade envolvente, sendo de fundamental 

importância identificar as prioridades do programa, verificando pontos mais 

vulneráveis que devem ser corrigidos.  

Desta forma, podem-se gerenciar estratégias, visando um melhor 

atendimento no serviço de segurança pública, por meio do uso de bases móveis 

comunitárias, fornecido pela PMRR, com um resultado rápido e eficaz no combate a 

criminalidade.  

Porém, tudo deve ser realizado com um planejamento prévio, unindo metas a 

serem atingidas e a avaliação constante do grau de satisfação da comunidade do 

policiamento efetuado com bases móveis pela PMRR. É importante ressaltar que, à 

grande maioria dos entrevistados do 1ºBPM/CPC/PMRR possuem conhecimento 

sobre policiamento comunitário voltado para a resolução de problemas. 

É preciso enfatizar, que seria de fundamental importância, que o Programa de 

Policiamento em Bases Comunitárias, estivesse aliado com as associações de 

bairros, que de certo modo, facilitaria a aceitação da comunidade para este tipo de 

iniciativa de estratégia de segurança pública. 

É necessário mudar a maneira de pensar e analisar novas idéias, como a do 

policiamento com uso de bases móveis comunitárias. A adoção desta medida 

poderá modificar a forma como os policiais interagem com a comunidade, visto que 

representa um diferencial no modo desses policiais militares realizarem ações de 

segurança pública, estando mais próximos da comunidade. Devendo ter, isto sim, 

um sentido de proximidade da polícia com os moradores de bairros. Para um efetivo 

programa de adoção do policiamento em bases móveis comunitárias, os desafios 

são muitos e complexos.  

Várias são as barreiras a serem vencidas pelas organizações, que almejam 

um futuro dinâmico e participativo, de forma a se adequar aos modernos conceitos e 

valores sociais.  
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Assim, torna-se necessário incorporar ações inovadoras, com o envolvimento 

de todos, que represente uma forma de despertar e desenvolver, uma participação 

dinâmica e efetiva, da Polícia Militar, para coibir atos de criminalidade. 

Após a aplicação dos questionários, foram realizados estudos conceituais 

sobre policiamento comunitário, nos seus mais variados aspectos, dentro da lógica 

da polícia moderna, com reflexões sobre o ideal de polícia comunitária.   

Nesse sentido torna-se inequívoco afirmar, que foram cumpridos os objetivos 

do trabalho, bem como foram provadas as hipóteses conforme verificadas na página 

31, levantadas na introdução desse trabalho, de modo que se conclui que: 

Para a adoção do policiamento comunitário por meio de bases móveis é 

necessário reestruturar e qualificar a PMRR, sendo, necessário reeducar os policiais 

oferecendo-lhes conhecimento sobre o uso deste tipo de serviço. Sendo preciso, 

compartilhar os mesmos objetivos da corporação, visando o mesmo grau de 

satisfação para todos. 

A estratégia do uso do policiamento comunitário em bases móveis poderá ser 

relevante e obter sucesso, caso haja, um envolvimento com a comunidade, que 

deve gerar informações, que atendam de forma satisfatória os policiais militares, 

durante o patrulhamento, visando à prevenção e repressão ao crime.  

É relevante frisar que, a pesquisa constatou que a implantação do 

policiamento comunitário por meio de bases móveis, é viável, contribuindo para o 

fortalecimento do trabalho de patrulhamento policial, nos bairros da capital do estado 

de Roraima. Levando sempre em consideração o aperfeiçoamento da corporação.  

Portanto, a pesquisa revelou que a implementação do patrulhamento por meio 

de bases móveis comunitárias para a PMRR, necessita de um projeto eficiente, que 

venha atender os anseios da tropa e da comunidade, com transparência e eficiência, 

visando fortalecer o policiamento comunitário, proporcionando assim, uma melhor 

qualidade dos serviços prestados à sociedade da cidade de Boa Vista. 
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