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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa monográfica ressalta a temática: Polícia Comunitária, numa abordagem 

contextualizada, onde essa nova filosofia de organização do trabalho policial foi investigada 

de maneira crítica. A partir dessa modalidade de polícia, a prevenção de delitos na população 

residente na área de atuação da polícia comunitária, bem como, a resolução de crimes de 

forma eficaz, beneficiando a comunidade é inerente a esta filosofia de policiamento. Polícia 

Comunitária, é primordial para uma compreensão crítica, dialética e contextualizada do papel 

da polícia militar na sociedade contemporânea, uma vez que a população vem modificando 

sua mentalidade e, buscando efetivar sua cidadania de maneira plena, participando da 

transformação da sociedade. O objetivo dessa investigação é compreender a Polícia 

Comunitária enquanto uma das modalidades atuais de policiamento. Tendo como 

metodologia a pesquisa bibliográfica que leva à reflexão dessa temática, bem como, a uma 

nova postura diante desse assunto de extrema importância para o policiamento eficaz em 

Araguaína. 

 

Palavras-chave:Cidadania. Comunidade.Polícia Comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This monographic research highlights the theme: Community Police, in a contextualized 

approach, where this new philosophy of police work organization will be investigated in a 

critical way. Based on this type of police, the prevention of crimesof the population resident 

in the area of community police action, as well as the effective resolution of crimes, 

benefiting the community is inherent in this policing philosophy. Community police is 

essential, for a critical, dialectical and contextualized understanding of the role of the military 

police in contemporary society, since the population has been changing  its mentality and,   

seeking to fully realize its citizenship, participating in the transformation of society. The 

purpose of this investigation is to understand the Community Police as one of the 

communityPolice as one of the current forms of policing. Taking as a methodology the 

bibliographical research that leads to the reflection of this thematic, as well as, a new 

postureon this subject of extreme importance for effective policing in Araguaína. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa monográfica em pauta ressalta a temática: Polícia Comunitária, numa 

abordagem contextualizada, onde essa nova filosofia de organização do trabalho policial será 

investigada de maneira crítica. A partir dessa modalidade de polícia, a prevenção de delitos na 

população residente na área de atuação da polícia comunitária, bem como, a resolução de 

crimes de forma eficaz, beneficiando a comunidade é inerente a esta filosofia de policiamento. 

Desde a Antiguidade, a instituição policial vem evoluindo, tendo mais eficácia na 

atuação de seus agentes com o passar dos séculos, hoje, no século XXI, essa instituição está 

cada vez mais superando obstáculos e, há algum tempo, trabalha sob uma visão democrática 

de policiamento onde a participação da comunidade é primordial para seu sucesso frente à 

criminalidade e a violência. 

Esta investigação bibliográfica subdivide-se em três capítulos. No primeiro aborda-se: 

Reflexão Sobre a Relevância da Polícia Comunitária na Cidade de Araguaína – no qual se faz 

um breve histórico sobre a polícia no Brasil; mostra o papel do policial na sociedade 

contemporânea e, enfatiza-se a valorização da polícia pelo cidadão – são assuntos importantes 

para uma compreensão introdutória do tema estudado. 

No segundo capítulo faz-se um recorte sobre: Os Direitos Humanos e a Atuação da 

Polícia na Sociedade – onde é ressaltada uma visão democrática de polícia, pois o cidadão 

brasileiro vive sob uma democracia estabelecida; como a polícia trabalha a serviço do cidadão 

e do Estado e, ressalta o poder de polícia, numa dinâmica rumo à garantia da dignidade da 

pessoa humana. 

No terceiro capítulo, realiza-se um estudo sobre: O Policiamento Comunitário; Uma 

Nova Filosofia de Polícia, onde é discutida a relação polícia-comunidade no combate ao 

crime; o papel da ética no trabalho do policial realizado em parceria com a comunidade e, a 

polícia comunitária e os dilemas da comunidade. 

Em virtude dos fatos mencionados, constata-se que o estudo sobre a Polícia 

Comunitária, é primordial para uma compreensão crítica, dialética e contextualizada do papel 

da polícia militar na sociedade contemporânea, uma vez que a população vem modificando 

sua mentalidade e, buscando efetivar sua cidadania de maneira plena, participando da 

transformação da sociedade. 
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2. A RELEVÂNCIA DA POLÍCIA NA TRAJETÓRIA HISTÓRICO-SOCIAL DA 

HUMANIDADE 

 

A polícia surgiu na humanidade como uma forma de organização social. Desde seus 

primórdios o homem tem se preocupado com sua segurança e, em “nome da própria 

sobrevivência”, se organizou em grupos na era pré-histórica. Estes agrupamentos mais tarde 

seriam vistos como o “alicerce” da sociedade moderna. Assim, o homem pré-histórico se 

auto-afirmava por meio da força, então a lei do mais forte sempre imperava, por isso o poder 

era atribuído ao mais forte (BAYLEY, 2001).  

Os agrupamentos formados era algo inevitável para que a sensação de segurança 

pairasse na mente do homem pré-histórico e, dessa forma, passou a se organizar em “bandos”, 

posteriormente, chamados “núcleos sociais”.  

Tais grupos adotavam regras próprias, as quais deveriam ser cumpridas, ao contrário 

da situação de barbárie típica desse recorte histórico. Com as normas sendo observadas por 

todo bando, mantinha-se a ordem, a qual era primordial para a sobrevivência de todos. 

Porém para que as regras fossem cumpridas pelos elementos que formavam o grupo, 

dentro desse grupo social, foram estabelecidas relações de poder e, sempre os mais 

competentes tinham o poder de fazer cumprir as regras adotadas pelo grupo. Dessa forma, 

Marcineiro; Pacheco (apud Santiago, 2005, p. 23): 

 

Assim é que vemos os povos antigos, com suas normas simples e rudimentares, 

provendo os meios concernentes ao bem social, a defesa de suas autoridades, de seus 

chefes e a tudo que se referia à ordem e ao bem estar geral daquelas sociedades. 

 

A partir de estudos realizados, levantou-se que foi na Grécia Antiga que surgiu pela 

primeira vez a palavra: “polícia”, derivada da palavra: “politia” em latim, a qual vem do 

grego: “politeia” com sentido voltado para a organização política inerente à Grécia, pois sua 

política era voltada para o sistema de governo. 

Assim, a polícia daquela civilização era confundida com os demais órgãos que 

governavam a polis (cidade). Na Grécia imperava a consciência cívica e na sociedade havia 

um equilíbrio social entre os cidadãos, por essa razão, apesar da palavra polícia ter sua origem 

na Grécia, seu povo fez pouco uso dessa atividade (BARBOSA, 2014). 

Porém, percebe-se que a estrutura do sistema de policiamento de Roma é a que mais 

tem semelhança com a organização policial da sociedade moderna. Por ser policiada por sete 

Coortes Vigilum, sendo que cada uma era composta por mil homens, os quais eram 
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responsáveis por manter a disciplina da vida social, a ordem pública e a proteção dos 

cidadãos. O interessante é que as funções das Coortes eram confundidas com as funções 

exercidas pelas forças judiciais. 

Analisando a polícia na Idade Média, verifica-se que os exércitos eram quem detinham 

o controle social, sendo que eram subsidiados pelos senhores feudais e pela Igreja e, quando o 

feudalismo veio abaixo, estes passaram a ser orientados pelos monarcas absolutistas. 

O controle social exercido pelas forças acima citadas tinha uma missão: manutenção 

do poder; a defesa territorial e a intimidação do povo, evitando que o povo se levantasse 

contra quem detinha o poder: a Igreja; os monarcas ou, os senhores feudais (BARBOSA, 

2014). 

A partir do século XVIII, na Sociedade Contemporânea, surge o que se pode chamar 

de “semente” da polícia contemporânea, pois o Estado absolutista e a ideia do Estado-Polícia 

são questionados com o advento da Revolução Francesa imbuída dos seus ideais de liberdade, 

fraternidade e igualdade, bem como, com suas ideias liberais; reforçados pela teoria de 

Montesquieu sobre a separação dos poderes (MONET, 2001). 

Para ocupar o “pódio” do Estado-Polícia surgiu o Estado de Direito, alicerçado na 

defesa da dignidade da pessoa humana e fundamentado na juridicidade. Sua base filosófica 

foi: a Constituição dos Estados Unidos da América de 1776 e a Declaração do Homem e do 

cidadão de 1789.Diante desse contexto, a polícia surge imbuída do significado de 

organização.  

 

O policial tende a ser mais cauteloso e responsável quando sabe que não conta com 

o anonimato e que estará no dia seguinte no mesmo local, convivendo com as 

mesmas pessoas. A polícia é social cujas origens remontam às primeiras 

aglomerações urbanas, motivo pelo qual ela apresenta a dupla originalidade de se 

uma das formas mais antigas de proteção social, assim como a principal forma de 

expressão da autoridade (OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

 

Assim, a partir da citação acima, percebe-se que o “cordão umbilical” que liga a 

polícia à sociedade existe desde a gênese de sua organização em agrupamentos e se fortalece 

com o passar dos séculos sempre evoluindo junto com a humanidade. 

É notório, no entanto, que o pensamento que girava em torno da palavra: segurança se 

difere da ideia que se tem hoje de segurança pública, pois atualmente este termo contempla 

uma dimensão sócio-político-econômica-biológica-histórica-cultural, onde o cidadão se 

encontra inserido, sofrendo mudanças conforme as evoluções ocorridas em diversos e 

diferentes momentos históricos, evoluindo junto com a sociedade. 



9 
 

Nestas condições, as “células” da polícia comunitária estão presentes nos processos 

socais desde a pré-história e se desenvolveram por todo “corpo da sociedade”, buscando 

atender suas necessidades, seus anseios e problemas em suas variadas formas e dimensões. 

2.1. Um Breve Histórico sobre a Polícia no Brasil 

 

O recorte histórico da polícia no Brasil tem sua gênese no “século XIX, de forma mais 

precisa em 1808”, quando ocorreu a instalação da Família Real Portuguesa no Brasil, numa 

fuga à invasão que Napoleão fizera em Portugal à época.  

“D. João VI, quando chegou a este país, trouxe consigo a Divisão da Guarda Real de 

Polícia, no decorrer da trajetória militar do Rio de Janeiro, foi registrado como sendo o 

“embrião”, ou seja, a “semente” que deu origem à Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro”, fundamentando assim, a história das polícias que posteriormente surgiriam e 

formariam as forças de defesa nacional (BUCQUEROUX; TROJANOWICZ, 1994). 

“A ideologia sobre segurança em meados de 1822, ano que ocorreu a independência 

brasileira, se confundia entre segurança da população e a segurança voltada para todo país”, 

pois naquele recorte histórico-sócio-político não se tinha noção da segurança pública, como 

também não se pensava em formar as organizações que voltam sua dedicação somente para 

este foco da segurança pública (ALVES, 1997). 

Na realidade até mesmo a própria legislação não se ateve a estas questões, omitindo 

tais prerrogativas sociais. Cita-se como exemplo a Constituição Imperial de 1824, na qual não 

há referência alguma sobre a segurança pública. Porém, “quatro anos mais tarde a Lei do 

Império de 1828, em seu Art. 66, faz referência às posturas policiais, onde a polícia em seu 

devido exercício está subordinada às Câmaras Municipais” (BARBOSA, 2014). 

Constata-se no decorrer da trajetória sócio-histórico-política, houve vários 

acontecimentos que prejudicaram o desenvolvimento do exercício do poder de polícia no 

Brasil e outros que foram favoráveis a esta efetivação. Aborda-se nesse contexto, a 

conclamação aos governos provinciais que desse por extintos os corpos policiais em suas 

províncias, em 1831, sob a regência do Pe. Diogo Antônio Feijó, para que fosse criado um 

único corpo de guardas municipais voluntários. Nesse sentido, “a Lei Regencial, criou os 

Corpos de Guardas Municipais Voluntários, os quais deram início a quase todas as polícias 

militares da Federação Brasileira” (OLIVEIRA, 2012). 

Como Feijó tinha uma mentalidade à frente do seu tempo, após a organização dos 

Corpos de Guardas Municipais Voluntários, determinou que esta nova polícia seria formada 
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somente por voluntários com dedicação integral, utilizando todas as suas energias no serviço 

policial militar e que seriam regidos sob a hierarquia e a disciplina, os quais seriam os pilares 

da polícia militar e em torno deles seria organizada e administrada. 

Após a promulgação da Lei Imperial nº. 16, de 12 de agosto de 1834, tendo a 

nomenclatura: ActoAddicional, como se fosse uma emenda constitucional, tem o fito de 

delegar as Assembléias Legislativas Provinciais o poder e a competência para legislar junto à 

economia e a polícia em sua província (BARBOSA, 2014). 

Assim, a partir da Lei supracitada, foram criadas as Forças Policiais nas províncias, 

com a finalidade de: atender os interesses da monarquia; evitar aglomeração de escravos; 

constituir a forma armada do poder público e atender os anseios da classe dominante da 

época. Porém, foi com a criação da Lei Imperial nº. 105 de 15 de novembro de 1840 que o 

termo “polícia” passou a abranger somente a polícia municipal e administrativa e não a 

polícia judiciária, pois esta ficava a cargo dos magistrados – juízes de paz (FRANCO, 2012). 

Neste período imperial o Brasil passou por muitos conflitos tanto internos quanto 

externos, fazendo com que a força policial atuasse em defesa interna, voltada para a segurança 

nacional, ocasião que agiu em conjunto com o exército brasileiro, aumentando o efetivo e, 

consequentemente a segurança do país. 

Quando aconteceu a proclamação da República no ano de 1889, o Brasil passa por 

transformações em vários aspectos, dentre eles o social e o político. Assim, o Decreto nº. 1, 

promulgado em 15 de novembro do mesmo ano, responsabiliza os governos estaduais pela 

manutenção da ordem e segurança públicas, bem como, pela defesa e garantia da liberdade e 

dos direitos dos brasileiros-cidadãos do Estado Democrático de Direito (BALESTRERI, 

2012). 

Por um bom tempo as polícias militares apoiaram as forças do exército brasileiro junto 

ao combate aos levantes internos e externos. A partir desse contexto, as polícias militares 

adotaram os regulamentos do exército e se organizaram gradativamente e, consequentemente, 

em alguns Estados da Federação são firmados acordos entre os Governos Estaduais e a União, 

surgindo então à reserva do exército – as chamadas forças públicas. Tais forças públicas eram 

consideradas como exércitos estaduais (BARBOSA, 2014). 

No início da ditadura militar os brasileiros requeriam a volta da democracia, alicerçada 

pelo ato do voto – eleições e pela construção de uma nova Constituição, a partir dessa 

reviravolta em 1964, ocorreu em São Paulo, a Revolução Constitucionalista. 

Ao término da revolução e, obtendo vitória, esta foi atribuída às tropas da União - ao 

Governo Federal, restava o seguinte impasse: como dominar o poderio das Forças Públicas 
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Estaduais, foi então que o governo federal resolveu determinar que as mesmas poderiam ser 

utilizadas como exércitos estaduais, controlando as forças públicas. 

Assim, em 1934 um novo acordo entre a União e os Estados ratifica o acordo acima 

citado, atribuindo as Forças Públicas, a tarefa de ser força reserva do exército. Sobre este 

recorte histórico Jesus (2013, p. 31): 

 

A Constituição da República de 16 de julho de 1934, em seu art. 5º, inciso XIX, 

demonstra claramente a intenção do governo federal em controlar as Forças 

Públicas, rezando: art. 5º - Compete privativamente à União legislar sobre: XIX – 

Organização, instrução, justiça, convocação e garantias das forças policiais dos 

Estados. Em seu art. 167, definia que as Forças Públicas eram consideradas reservas 

do exército. É a primeira referência constitucional (a nível federal) sobre as polícias 

militares enquanto organizações. As Forças Públicas adquiriam assim, status 

constitucional. 

 

Sabe-se que a citação acima abre um grande viés como um “divisor de águas” no 

contexto da segurança pública, sendo dessa forma, o “ponta pé” inicial de uma organização 

militar, na esfera estatal, mas sob o controle da União, com o objetivo de defender o país e 

manter a ordem pública. 

“A partir de 1945, com a criação do Estado Novo, o Brasil iniciou o processo de 

redemocratização, enquanto no contexto mundial a Europa vence o Nazismo, o salazarismo e 

o fascismo”. Assim, no ano seguinte a constituição reafirma a competência da União referente 

à organização, instrução, justiça e garantias das Forças Públicas denominadas no art. 5º, inciso 

XV, alínea “f”, da Constituição da República Federativa de 1946, de polícias militares, 

definindo-as como força auxiliar e reserva do exército brasileiro, sendo-lhes atribuídas a 

segurança interna da população e a manutenção da ordem nos seus respectivos Estados 

(ALVES, 1997, p. 52). 

“No ano de 1964, o Brasil passa por momentos de conflitos nos recortes político e 

social o que gerou a Revolução de 31 de março de 1964, em consequência, as polícias 

militares, foram novamente controladas, tendo a liberdade dos governadores de organizar suas 

corporações militares estaduais cerceadas”, o que culminou na mudança do “art. 8º, inciso 

XVIII, alínea “v” da Constituição da República de 1967, o qual reza que sob a competência 

da União estão à organização, efetivos, instrução, justiça e garantias das polícias militares”, o 

que muda em relação às Constituições anteriores é a questão do controle do efetivo de cada 

polícia militar estadual. Assim, a partir de 1964, o Comando das Polícias Militares passou a 

ser exercido por Oficiais do Exército Brasileiro (ALVES, 1997, p. 52). 
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Com a promulgação do Decreto Lei 667 de 02 de junho de 1969, foi criada a IGPM – 

Inspetoria Geral das Polícias Militares, com a finalidade de priorizar o controle do efetivo, 

armamento e instrução, bem como, estabelecendo normas junto às organizações das Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

Durante duas décadas 70/80 as polícias militares passaram a atuar preocupadas com a 

Segurança Nacional e não com a Segurança Pública, o que levou a população brasileira a 

construir uma imagem negativa em torno das polícias militares do Brasil. 

A partir do ano de 1985, o país inicia novamente um processo de redemocratização, 

sendo fundamentada com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e sendo 

concretizada com as eleições diretas em 1989, quando a população tem a oportunidade de 

eleger o Presidente da República (BARBOSA, 2014). 

Nestas condições, quanto à Segurança Pública de maneira geral, houve grandes 

mudanças e, ressaltando a Polícia Militar, a qual teve seu papel definido junto ao Estado e à 

União. 

2.2. O Papel do Policial na Sociedade Contemporânea 

 

Para que o papel do policial na sociedade brasileira seja definido, é preciso traçar 

alguns pontos relevantes no que tange aos aspectos sócio-político-econômico-cultural desse 

país, o qual se configura como democrático, se fundamentando nas leis e na dignidade 

humana, assim, a finalidade maior é o bem comum, constituindo em um Estado Democrático 

de Direito. 

Nesse contexto, o objetivo da segurança pública através da polícia é garantir o bem 

comum, bem como, os direitos fundamentais da pessoa humana e o respeito às leis inerentes a 

esse fito. Dessa forma, o papel da polícia que atua em um país democrático, deve ser o de 

garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos, para que possam sentir-se livres e com 

sensação de segurança (SKOLNICH, 2011). 

A polícia precisa ainda defender as liberdades fundamentais e garantir a proteção do 

cidadão em detrimento das diversas situações em que se encontra, salvo quanto este expuser a 

vida de outrem ao perigo, pois passa a ser uma ameaça à ordem pública. 

Nesse sentido, verifica-se que o papel da polícia que atua em uma sociedade 

democrática e contemporânea rompe as “barreiras” da lei e vai muito além do simples 

cumprimento de seu teor. É notório que a atuação da polícia, a qual faz parte da administração 
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pública é pautada pelo princípio da legalidade, assim, sendo subordinada aos ditames legais 

(BARBOSA, 2014).  

Porém, mesmo atuando dentro da legalidade, a polícia em inúmeras situações recorre à 

legitimidade, algo que é desdenhado pela população, pois corriqueiramente, a polícia trabalha 

em defesa da máquina pública estatal, que quase sempre vai ao desencontro da vontade e dos 

interesses do povo. Nesse ínterim, Marcineiro (2009, p. 82), aborda: 

 

Os modelos tradicionais de atuação da polícia na defesa dos interesses do Estado 

carecem de legitimação popular. O modelo profissional, adotando pelas polícias 

norte-americanas, e que serviu de base doutrinária para as polícias brasileiras, 

embora tivesse uma atuação extremamente legalista, afastava o policial dos 

cidadãos, criando um fosso entre a corporação e a sociedade, gerando desconfiança e 

falta de envolvimento da comunidade na busca de soluções para os problemas de 

segurança pública. 

 

Portanto, a partir da citação acima, o modelo de polícia tradicional tende a opor 

sociedade e polícia, mas este não é um modelo falho em si só, o modelo latino de polícia, 

também tem suas falhas, pois a polícia em sua atuação contra o crime e a violência, a partir da 

característica bélica, vê sua função policial voltada sempre para o “combate” e não para 

prestar serviço à comunidade. Em um Estado Democrático de Direito, a polícia não tem o 

papel de apenas combater a criminalidade, agindo com força e sempre se esquivando em 

virtude da existência de um inimigo, mas na garantia dos direitos fundamentais do ser 

humano, o maior deles: a vida. 

No entanto, não se pode afirmar que há um modelo de polícia melhor que outro, mas 

que cada um está voltado para sua realidade de fato e de direito, numa inter-relação dos 

sujeitos que compõem o meio, mas que em determinado tempo e espaço as ações da polícia 

poderiam ter alcançado melhores resultados do que os conseguidos no tempo-espaço em 

determinada situação (BARBOSA, 2014). 

Hoje, a polícia precisa trabalhar enquanto instituição sob uma filosofia de trabalho que 

possa garantir os direitos e a dignidade da pessoa humana, além de buscar parcerias para 

proporcionar ambientes cada vez mais seguros e, consequentemente, longe da violência. 

Os valores e as exigências da sociedade contemporânea requerem uma polícia bem 

formada e preparada para lidar com as adversidades, tendo uma postura operacional e ilibada. 

Assim, a filosofia de Polícia Comunitária, mostra que atende aos requisitos antes abordados, 

sendo uma ideologia voltada para a conduta que a polícia deve ter no século XXI. 

A filosofia de Polícia Comunitária passa a nortear as ações policiais como um todo, 

indo do policial à organização, modificando a mentalidade da corporação para atuar em 
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parceria com a comunidade, pois sem esta parceria não há polícia comunitária em sua 

efetivação (BALESTRERI, 2012). 

A palavra parceria aqui não é apenas estar disposto a ouvir os anseios da comunidade, 

mas o efetivo comprometimento de ambas as partes quanto da resolução dos problemas 

pertinentes, tanto à comunidade quanto à polícia. Diante desse pensamento, Marcineiro; 

Pacheco (2005, p. 85) afirmam: 

 

Para que o policial venha a ter esse papel na comunidade, é necessário um amplo 

programa de treinamento e de conscientização, não só do policial, mas também de 

toda a linha de supervisão e comando. Aliás, toda a estrutura da organização deve 

passar por uma real transformação, incluindo-se nela a mudança de mentalidade do 

comando e da supervisão, a sim de dar maior apoio e autonomia aos policiais, em 

contrapartida, cobrando deles maior responsabilidade. 

 

Dessa forma, segundo o autor, as pessoas que trabalham na polícia precisam ser 

treinadas, para atuar sob os parâmetros da filosofia de Polícia Comunitária, com finalidade de 

qualificar a prestação de serviço na mesma. 

2.3. A Valorização da Polícia pelo Cidadão 

 

A sociedade democrática busca seus direitos e procura cumprir seus deveres. Ao 

cobrar seus direitos, os cidadãos requerem que os mesmos sejam assegurados e, muitas vezes 

como já foi ressaltado, a polícia nem sempre pode estar do lado do cidadão, por causa da 

legitimidade, defendendo assim, os interesses do Estado. 

Conforme o quadro acima, não são poucos os cidadãos que não valorizam a polícia no 

exercício de suas funções. Neste sentido, implantar a filosofia de Polícia Comunitária sem a 

“admiração” e o respeito da população não é uma boa decisão. 

A polícia em alguns Estados infelizmente tem permitido que a corrupção adentre suas 

corporações, mas isto apenas agrava ainda mais a situação acima citada. 

Os agentes de segurança pública, também têm seus direitos e, além disso, ao 

representar o Estado são incumbidos a trabalhar sob a legalidade e ao mesmo tempo sob a 

legitimidade. De acordo com esta realidade, o cidadão deve procurar compreender o papel da 

polícia militar diante de sua singular situação e, valorizar seu papel enquanto profissional da 

segurança pública (JESUS, 2013). 

A máquina pública – o Estado enquanto detentor do poder deve valorizar a polícia 

militar por sua conduta ilibada, companheirismo e competência, se preocupando com a 
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satisfação da tropa, pois um profissional satisfeito produz mais e melhor, mas como não se 

trata de produção; o militar satisfeito com sua profissão tem autoestima e se dispõe a resolver 

toda sorte de problemas que estejam sob sua alçada legal (BARBOSA, 2014). 

O Estado precisa garantir qualidade de vida para os defensores legais da população e 

da máquina estatal, tendo em vista o bem estar de sua família e do próprio policial. 

Outro fator que está embutido na valorização do agente de segurança pública e a 

formação cognitiva do mesmo, apesar de já existirem os cursos de aperfeiçoamento dentro da 

graduação de forma hierarquizada, é preciso qualificar e atualizar os cursos e as matrizes 

curriculares, para que possam acompanhar as mudanças do século XXI e, assim, atender 

melhor os interesses da população frente seus anseios e problemas. 

Dessa forma, a valorização do policial tanto por parte do cidadão no que tange ao 

respeito quanto ao Estado em relação ao bem estar do policial, bem como, de família. Essa 

nova mentalidade pode ser uma realidade social, depende de cada cidadão que forma o Estado 

Democrático de Direito. 
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3. OS DIREITOS HUMANOS E A ATUAÇÃO DA POLÍCIA NA SOCIEDADE 

 

Conforme a evolução da sociedade a violência e o desrespeito aos direitos da pessoa 

humana, bem como, sua dignidade foram tomando proporções cada vez maiores e mais 

drásticas, então, em virtude dessa realidade mundial, surgiram os direitos humanos. 

Assim, destacam-se três teorias que fundamentam os direitos humanos, são elas: a) 

jusnaturalista – a qual inscreve os direitos humanos em uma ordem suprema, universal, 

imutável, não se tratando de criação humana; b) positivista – afirma que os direitos humanos 

são criação normativa, pois manifesta de forma legítima, a soberania do povo; c) moralista – 

acredita que o fundamento dos direitos humanos encontra-se na consciência moral do povo 

(BALESTRERI, 2012). 

Nesse contexto, os direitos fundamentais são: a liberdade; a igualdade e a fraternidade 

dentre outras como: a vida, a saúde, educação, lazer, enfim, os direitos que norteiam a vida 

em sociedade. 

A DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi criada em 1948 em 

virtude de buscar resgatar e manter a harmonia no mundo, uma vez que as relações entre 

alguns países não estavam amistosas. A DUDH se concretizou após longos anos de debate 

entre juristas e filósofos, em busca do respeito à dignidade humana. 

Após a criação da ONU – Organização das Nações Unidas em 26 de junho de 1945 em 

São Francisco, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de promover a paz 

mundial e, foi proclamada em 10 de dezembro de 1948 a DUDH, a qual reza em seu art. 1º 

que: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de 

razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. 

(DUDH, 1948, art. 1º). 

Os direitos consubstanciados na Declaração de 1948, seguiram três tendências, a 

saber: a) Universalização – quase todos os países do mundo aderiram à Declaração; b) 

Multiplicação – a ONU promoveu várias conferências a fim de defender as minorias e 

garantir seus direitos; c) Diversificação – a ONU definiu os titulares dos direitos como: 

mulher, criança, idoso, doente, homossexual. 

As tendências supracitadas contribuíram para desencadear novas gerações de direitos 

como: a) 1ª Geração – Direitos Civis e Políticos; b) 2ª Geração – Direitos Econômicos; c) 3ª 

Geração – Direitos da Nova Ordem Internacional e, d) 4ª Geração – que se refere aos Direitos 

das Gerações Futuras, comprometendo a todos com o mundo onde vivem. 
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Assim, surge um conjunto de princípios e valores, implicando em várias dimensões, 

ressalta-se: a) Dimensão Ética; b) Dimensão Jurídica; c) Dimensão Política; d) Dimensão 

Econômica; e) Dimensão Social; f) Dimensão Cultural; g) Dimensão Educativa, enfim, são 

dimensões que giram em torno da dignidade da pessoa humana.     

Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA fundaram a Liga das Nações, a fim de 

buscar a paz mundial e segurança internacional. Assim, o Tratado de Versalhes imputava a 

cada país, os poderes para garantir a ordem mundial em busca da paz. A Liga das Nações foi 

formalizada em 18 de abril de 1946 (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, a ONU, tinha como preocupação primordial com paz e a segurança 

internacional, dessa forma, o artigo 1º da Carta da ONU declara:  

 

Os objetivos da Organização das Nações Unidas são: manter a paz e a segurança 

internacional... obter cooperação internacional na solução de problemas 

internacionais de natureza econômica, social, cultural e humanitária e na 

disseminação e no encorajamento do respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais de todos sem distinção de raça, sexo, idioma ou religião... 

A Organização das Nações Unidas deverá promover: a) padrões mais altos de vida, 

oportunidades de emprego para todos e condições para o progresso e 

desenvolvimento econômico e social; b) soluções de problemas econômicos, sociais, 

da saúde e afins; e cooperação internacional nas áreas culturais e educacionais; e c) 

respeito universal e obediência aos direitos humanos e liberdades fundamentais para 

todos sem distinção de raça, sexo, idioma ou religião. 

 

Sabe-se que a DUDH, é o termo utilizado como uma referência coletiva a três 

instrumentos principais e um protocolo facultativo sobre os direitos humanos, são eles: a) 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (Declaração Universal); b) Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP); c) Pacto Internacional sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e, d) Primeiro Protocolo Facultativo referente ao 

PIDCP. 

Durante a busca da dignidade humana e em virtude da sanção de leis com a finalidade 

de valorizar e respeitar a pessoa humana; outros importantes tratados de direitos humanos 

foram sendo construídos a partir de discussões, os quais são: 1) Convenção sobre a Prevenção 

e Punição do Crime de Genocídio; 2) Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados; 3) 

Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados; 4) Convenção internacional sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial; 5) Convenção sobre a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher; 6) Convenção contra a Tortura e outras 

Penas ou “Tratados Cruéis”, Desumanos ou Degradantes; 7) Convenção sobre os Direitos da 

Criança e, 8) Segundo Protocolo Adicional ao PIDCP com vista à abolição da pena de morte. 
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O artigo 7.1 da Carta da ONU cria também o Conselho de Segurança e a Assembleia 

Geral, os quais são órgãos que têm a capacidade de estabelecer órgãos subsidiários se assim o 

acharem necessário para o desempenho de suas funções (BRASIL, 2015). 

O direito internacional humanitário discute sobre o Direito de Guerra, onde se verifica 

a relação entre o mundo militar e a Cruz Vermelha, numa visão histórica marcando a 

civilização do presente século.  

Constata-se de acordo com os estudos históricos que no século XIX, o destino dos 

soldados feridos no campo de batalha deixava muito a desejar, pois havia poucos recursos 

para cuidar das vítimas da guerra, bem como, não havia respeito em poupar os hospitais de 

campo, o pessoal médico e os feridos do inimigo; na verdade os hospitais de campo eram 

bombardeados e os médicos e enfermeiros eram expostos no campo de batalha. Diante do 

exposto, sobre a relevância da Declaração da ONU, Penteado Filho (2008, p. 137), aborda: 

 

A Declaração da ONU representou um documento dotado de autonomia, pois foi o 

instrumento eleito pela sociedade internacional para listar os direitos mínimos do ser 

humano e assegurar respeito à dignidade do homem. Fala-se também que esse 

enunciado, de direitos e princípios, consiste no evento matriz ou vestibular na defesa 

dos direitos humanos. Destarte, seus 30 artigos direcionam-se a duas finalidades 

inafastáveis: a preservação da dignidade humana e a imprescindibilidade das pessoas 

independentemente de sua origem, sexo, idade, cor etc. A Declaração da ONU 

reafirma os ideais de liberdade e igualdade consagradas em1789, pós-Revolução 

Francesa. 

 

Diante desse contexto, percebe-se que o papel das Forças Armadas passou a ser a de 

prevenir a guerra através da persuasão. A partir desse pensamento, a Polícia Comunitária, 

vem sendo fundamental enquanto “ferramenta” eficiente de prevenção de conflitos 

catastróficos como a guerra, uma vez que a comunidade tem plena participação na resolução 

de problemas e denúncia de delitos em busca de justiça e dignidade que é o papel dos direitos 

humanos na sociedade atual. 

Nessa ótica, a DUDH estipula que: “A vontade do povo é o fundamento da autoridade 

do governo”. E na polícia comunitária, o povo é o principal parceiro frente à manutenção da 

ordem pública, o que favorece a qualificação do trabalho policial militar em cada 

comunidade. 

Assim, o policial militar deve agir sob os parâmetros da ética, uma vez que precisa 

conhecer as leis que rege os direitos e os deveres da população brasileira; ter uma formação 

técnica em segurança pública e saber respeitar a dignidade da pessoa humana e, quando 

necessário utilizar os saberes adquiridos para impedir o mal maior e assegurar a segurança da 

sociedade onde atua. 
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 O policial militar enquanto agente da segurança pública precisa buscar construir e 

manter um caráter ilibado, ileso de corrupções e injustiça, pois dessa forma, realizará seu 

trabalho com ética, sendo honesto e eficiente em seus serviços prestados (BARBOSA, 2014). 

Os princípios morais, os quais são diversificados e se diferem de acordo com cada 

comunidade em sua região, devem ser compreendidos pelo policial militar em seu contexto 

para que seja capaz de respeitar a cultura de cada povo, o que refletirá em sua competência no 

desempenho de suas funções. 

Portanto, a atuação da polícia militar na sociedade moderna requer que seus agentes 

sejam competentes, éticos e capazes de assegurar a integridade da pessoa sob a ótica dos 

direitos humanos, bem como, realizar um serviço com excelência e, com isso, ganhando a 

confiança da população onde atua, construindo uma imagem positiva frente à comunidade 

(JESUS, 2013). 

Os direitos humanos garantiram a valorização daqueles considerados segregados do 

meio social em sua plenitude são eles: os idosos, as crianças, os negros, as mulheres, os 

pobres e as pessoas com necessidades especiais. Com base nas mudanças ocorridas nesse 

campo, a polícia militar deve acompanhar tais transformações e contribuir positivamente com 

a efetivação dos direitos humanos em virtude do desrespeito à pessoa humana (BARBOSA, 

2014). 

Isto posto, a atuação policial deve buscar a excelência juntamente com a participação 

da comunidade, construindo parceria, se fortalecendo dessa forma, contra o crime e 

aperfeiçoando a metodologia e as estratégias de trabalho na manutenção da ordem pública. 

3.1 Uma Visão Democrática de Polícia 

 

A instituição policial por muito tempo exerceu, a partir da atuação de seus agentes, um 

papel repressor, perpetuando a maneira autoritária de agir; pecha esta que acompanha a 

evolução da polícia com o passar dos séculos e até hoje é vista dessa forma, mesmo tendo 

adotado outro modelo de atuação, o democrático. 

O modelo de Polícia Democrática se preocupa tanto em reagir aos fatos quanto evitar 

que os fatos venham a ocorrer, tendo como principal finalidade o bem estar do cidadão que 

vive no Estado Democrático de Direito (BUCQUEROUX; TROJANOWICZ, 1994). 

A Polícia Autoritária, por sua vez, tem como foco o controle da sociedade a partir do 

uso da força, coagindo os cidadãos e desrespeitando a dignidade da pessoa humana. Essa 

polícia autoritária é inerente a países autoritários. 



20 
 

A partir de uma visão democrática de polícia, vários países começaram a rever a 

aplicação e uso da força pela polícia militar, deixando de ser uma polícia autoritária e 

repressiva e, passando a assegurar os direitos e garantias individuais. 

O uso da força através da ação violenta da polícia passou a ser repensada em 

detrimento dos direitos do ser enquanto cidadão, sendo valorizado a partir de um recorte 

democrático de alguns povos. Ressalta-se o surgimento da polícia democrática nos modelos 

de polícia Anglo-Saxônico, Latino e Oriental, todos fundamentados nas democracias liberais. 

Sobre o modelo Anglo-Saxônico, Brewer (1997, p. 10), enfatiza: 

 

...o modelo da polícia anglo-saxônica é o mais comum de ser encontrado nas 

democracias liberais. Parte de uma filosofia reativa, “limitando-se a atender as 

situações de emergência, quando for chamada para atender uma ocorrência. Seus 

agentes até podem participar na vida diária da comunidade, mas isto não seria objeto 

da organização; não existiria uma interação, permitindo detectar sinais de 

anormalidade e agir com antecipação”. A polícia acaba se tornando uma “agência da 

administração pública”, baseada mais na autoridade legal que na moral. 

 

Percebe-se segundo a concepção do autor que os agentes ainda não tinham o costume 

de participar da rotina diária da comunidade, podendo agir preventivamente a partir dessa 

atuação diária em parceria com o povo, voltada para a administração pública. 

Já as polícias do modelo latino, voltam-se mais para o tipo militar de polícia, fazendo 

uma integração com as forças armadas ou sendo reserva das mesmas, sendo de caráter 

nacional, pautada em estatutos rigorosos e na hierarquia. 

 Apesar de ser ostensiva, judiciária e técnica, a polícia militar no modelo latino, é 

capaz de manter uma relação próxima à comunidade, se fundamentando na técnica apurada e 

na tecnologia, porém, possui limitações legais. 

De acordo com o contexto, verifica-se que apesar da polícia militar ter surgido com a 

finalidade de manter a ordem pública onde atuava nos “lugares pequenos”: vilas e povoados, 

bem como, em metrópoles – grandes núcleos urbanos, foi utilizada para defender o país e, os 

próprios Estados, por muitas vezes. 

Na sociedade do século XXI, é notório que a polícia militar busca atender as 

necessidades da comunidade onde exerce suas funções na Segurança Pública e, uma forma 

eficiente de suprir os anseios do povo é através da Polícia Comunitária. Segundo Marcineiro 

(2009, p. 80): 

 

No mundo atual, dominado por uma ideologia neoliberal, crescem a cada dia as 

diferenças sociais. O abismo entre as classes sociais se alarga cada vez mais, no 
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vácuo da ação de grupos políticos que defendem o Estado Mínimo e a liberdade da 

economia de mercado. 

No bojo deste processo econômico, político e social, tem havido um crescente 

aumento das mazelas sociais, entre as quais a pobreza, a violência e a criminalidade. 

As Polícias de maneira geral participam deste quadro reprimindo as classes menos 

favorecidas, estigmatizadas como criminosas, defendendo um Estado que é, até 

prova em contrário, o principal causador das desigualdades sociais que geram a 

situação que é combatida pelas forças policias. 

 

A sociedade do século XXI busca qualidade de vida, exercer seus direitos de forma 

plena e viver sob os parâmetros da democracia, pois no Brasil vigora o Estado Democrático 

de Direito, onde vigora a solidariedade, o bem comum dentre outras prerrogativas que 

embasam a vida em uma sociedade democrática. 

A liberdade inerente de um país democrático deve ser exercida com bastante 

responsabilidade, conforme regem as leis, fundamentadas na Lei Magna da República de 

1988, a qual é a “mãe” dos demais documentos (leis, emendas e decretos) legais existentes na 

sociedade brasileira. 

Assim sendo, viver em um país democrático é, antes de tudo, saber respeitar o outros 

em suas particularidades, sua dignidade e seus direitos. A polícia militar deve ter além destes 

conhecimentos, ser preparada para lidar com situações adversas e garantir a segurança do 

cidadão. 

3.2 A Polícia a Serviço do Cidadão e do Estado: Uma Dicotomia 

 

A história afirma que a polícia enquanto instituição surgiu no século XVIII e sua 

existência aconteceu junto com a criação do Estado de Direito, sendo inserida na juridicidade 

e em serviço da pessoa humana, assim, dando um novo papel à função policial, o qual 

incumbe à missão de proteger a ordem jurídica e manter a segurança; 

Por algum tempo a coação da polícia em determinadas atuações a certos grupos de 

pessoa, foi imputado à instituição a repulsa e a desconfiança do povo. A dignidade da pessoa 

humana passou a ser foco de estudo e defesa, o que refletiu na mudança de atuação da polícia; 

de uma vertente baseando-se nos direitos humanos, a serviço do cidadão (BARBOSA, 2014). 

A solidariedade e o vínculo interpessoal são primordiais para que a sociedade seja 

menos desigual, equilibrada e com menos problemas sociais, ao contrário, uma sociedade 

egoísta colabora com o crescimento do fosso existente entre ricos e pobres; gera o 

desequilíbrio social, o crescimento da violência e da criminalidade (MONET, 2001). 
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A polícia comunitária é um trabalho desenvolvido em parceria, ou seja, em conjunto. 

A sensação de dependência do outro, faz nascer à união e é com esse “espírito de corpo”, 

inculcado na comunidade, a qual passa a ser uma grande parceira, senão a principal parceira 

da polícia, junto ao combate à criminalidade; o que favorece a diminuição dos índices tanto da 

criminalidade quanto da violência (BARBOSA, 2014). 

O bem estar do cidadão, manter sua integridade, sua segurança e a ordem pública, são 

funções que envolvem tanto o Estado quanto o cidadão. Essa dicotomia tem sido questionada, 

mas se a polícia representa o Estado e no Estado de Democrático de Direito, o poder emana 

do povo; ao representar o Estado, a polícia defende o cidadão e o Estado porque é o povo está 

por trás deste. Dessa forma, Alves (1997, p. 7), colabora: “O papel da Polícia dentro de um 

estado democrático, é garantir o livre exercício dos direitos e liberdade e de proporcionar 

segurança aos cidadãos, posto que nas democracias a liberdade é um valor supremo a par da 

segurança”.  

Percebe-se que a segurança do cidadão é primordial no trabalho desenvolvido pela 

instituição policial militar e, foi com este pensamento que a polícia comunitária foi 

desenvolvida com a finalidade de melhor atender o próprio cidadão a partir de sua parceria. 

Sabe-se que há um crescente índice de violência no Brasil, mas a partir da ótica do 

policiamento comunitário, a violência tem galgado patamares menores, inclusive colaborando 

com a sua minimização deste mal em alguns Estados da Federação. 

Neste sentido, a eficácia do trabalho policial militar, numa ótica de polícia comunitária 

depende também do cidadão que vive em uma sociedade democrática. A segurança gera uma 

sensação de bem estar social. 

3.3 O Poder de Polícia 

 

De acordo com estudos levantados, a polícia é considerada legalmente como um 

instrumento do poder de polícia do Estado e não apenas detém o poder, como muitos pensam, 

pois tal inerência se fundamenta na legitimidade contida no próprio Estado, sendo constituído 

o poder de polícia a polícia a partir das prerrogativas existentes. 

 O poder de polícia por sua vez é considerado discricionário e não arbitrário, tal 

legalidade está em consonância com a Lei Magna da República, formando a ordem jurídica. 

Tal poder inerente à polícia deve ser utilizado, de acordo com a situação ou realidade, 

mas com cautela e sob os preceitos legais para não ferir os direitos humanos, mas com o fim 
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de preservar a ordem pública, “disciplinando” a sociedade segundo a competência que lhe 

cabe o poder de polícia. Marcineiro; Pacheco (2005, p. 49), abordam sobre o poder de polícia: 

 

Para ser validamente exercido, o poder de polícia, como ato administrativo, deve 

atender aos seguintes requisitos: competência da autoridade que praticou o ato; 

finalidade pública, isto é, que se destine à salvaguarda do interesse público. 

Proporcionalidade, isto é, que não imponham aos particulares, em nome do Poder de 

Polícia, ônus superiores aos que são indispensáveis ao atendimento do interesse geral; 

legalidade de meios, no exercício do Poder de Polícia, a autoridade não pode 

ultrapassar os limites da competência de que dispõe em virtude de lei. É dentro deste 

quadro que o Estado se organiza para atuar a fim de preservar a Ordem Pública. 

 

Então o poder de polícia, enquanto ato administrativo precisa seguir os requisitos 

acima; todos essencialmente importantes para a manutenção da ordem pública. Nesse sentido, 

o Estado representa a vontade do povo de forma geral, mas também constitui um instrumento 

de dominação de uma classe social sobre a outra, algo que faz o povo padecer com a 

desigualdade social. 

Porém, o Estado representado pelo povo, legitima o poder de polícia, com isso, busca 

orientar o convívio social, garantindo a liberdade, integridade física, a vida e a propriedade, 

observando o princípio de igualdade. 

O poder de polícia deve garantir os direitos individuais, preservando a dignidade 

humana e a ordem pública através do exercício da segurança em seu contexto político-social. 

Conforme esta concepção, Marcineiro; Pacheco (2005, p. 51), colabora novamente:   

 

As funções que o Estado exerce na preservação da Ordem Pública são 

desempenhadas através da execução de uma série de atividades, encadeadas umas as 

outras, dentro de uma sequência lógica, formando assim um sistema que tem por 

objetivo definir as condutas aceitáveis e inaceitáveis pela sociedade, prevenir para 

que as condutas inaceitáveis não ocorressem e, caso isso não seja possível, reprimi-

las, punindo os culpados. Este sistema é composto pelo Poder Legislativo, pelas 

Polícias Administrativas e Judiciárias, pelo Ministério Público Criminal, pela Justiça 

Criminal e pelo Sistema Penitenciário. 

 

Nestas condições, o poder de polícia deve ser exercido com responsabilidade e 

legitimidade para que a imparcialidade seja predominante quando da ação policial, com o fim 

de alicerçar a confiança do povo nos serviços prestados pela polícia em sua comunidade. 
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4. O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E SUA RELEVÂNCIA 

 

De acordo com a trajetória da humanidade, o homem buscou se organizar; numa forma 

“cooperativa”, surgiu o policiamento público no século XIX, prosseguindo em um trabalho 

iniciado ancestralmente que perdura até a atualidade. A segurança pública se tornou essencial 

ao convívio em sociedade. 

Em virtude desse recorte histórico, verifica-se que a Polícia Comunitária teve sua 

gênese em países orientais como: Índia e Japão e na Inglaterra – Europa, em períodos 

diferentes, mas com o mesmo fim: realizar a interação polícia-comunidade no combate ao 

crime (BARBOSA, 2014). 

Nos EUA a Polícia Comunitária surgiu no século XIX, a qual disseminou para outros 

países latino-americanos, nos quais se encontra o Brasil, que adotou essa filosofia de polícia, 

mas até hoje a Polícia Comunitária não está funcionando em todos os Estados da Federação 

(BRASIL, 2010). 

O policiamento comunitário é uma nova filosofia de polícia, a qual tem estratégias 

organizacionais próprias, promovendo uma parceria efetiva entre a polícia e a população. 

Sugere que a polícia e a comunidade devem “dá as mãos” para que juntas possam identificar, 

priorizar e resolver problemas reais que afligem a população. Ex.: desordens físicas e morais, 

vandalismo, drogas, crime, medo do crime, violência doméstica e como um todo, bem como 

outros problemas sociais, melhorando assim, a qualidade de vida das pessoas que residem na 

área em que há essa tipologia de policiamento. Dessa forma, cita-se o conceito desenvolvido 

por Guerra (2001, p. 21), sobre Polícia Comunitária: “... a Polícia Comunitária é o organismo 

formado pela sociedade e pela polícia e que está encarregado do trabalho de concepção, 

planejamento, direção e coordenação, dos projetos de solução dos problemas comunitários”. 

Assim, um dos objetivos da polícia comunitária é proteger a comunidade de maneira 

planejada e com organização democrática uma vez que há uma participação efetiva da 

sociedade contra o crime. 

No Brasil o policiamento comunitário tem como base o mesmo modelo desenvolvido 

nos EUA. O trabalho da polícia comunitária torna-se eficiente a partir do momento que 

polícia-povo se interagem num relacionamento de cumplicidade e compromisso 

(SKOLNICH, 2011). 

As concepções inerentes a essa filosofia de policiamento, sofreram modificações com 

o passar do tempo nos EUA onde foram realizadas aplicações práticas na comunidade sob o 

suporte de pesquisas e estudos os quais descobriram quatro elementos básicos para a 
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efetivação e inovação do policiamento comunitário são eles: a) reciprocidade; b) 

descentralização do comando por área devidamente organizada e, d) reorientação da patrulha 

e emprego de civis (OLIVEIRA, 2012). 

A partir do momento que os quatro elementos supracitados são observados, é possível 

realizar um feedback tanto da polícia para a comunidade quanto da comunidade para a polícia, 

em suas respectivas áreas de atuação. 

Existem nesse contexto três fatores que precisam seguir a mudança de estratégia para a 

excelência dessa nova filosofia de policiamento; uma delas já foi mencionada anteriormente é 

a descentralização da prestação de serviço e o terceiro fator é a mobilização das comunidades 

para sua própria defesa diante da criminalidade (SKOLNICH, 2011). 

  A polícia comunitária dentro da segurança pública fez a diferenca, uma vez que tem 

responsabilidade por todos os moradores da área de atuação dos agentes de segurança pública. 

É um trabalho dinâmico e dialético, uma vez que todos trabalham em conjunto – equipe, 

unidos pelo bem estar de todos, dividindo as tarefas e multiplicando as forças e as estratégias 

de trabalho (BRASIL, 2010). 

Mas para alcançar o patamar acima, em seu início, a polícia comunitária enquanto 

filosofia de trabalho teve que ser esclarecida à comunidade – áreas de policiamento, onde 

foram demonstrados os benefícios dessa nova filosofia de polícia, o primordial é a parceria: 

população-polícia. Dessa forma Cerqueira (1985, p. 7), afirma: 

 

O crime é um fenômeno sócio-político, (...), e como tal é inerente a qualquer 

sociedade, e o seu combate não pode restringir-se à ação policial.  

...a responsabilidade da população dar-se-á na busca constante da preparação do 

cidadão, sujeito a direitos e deveres, direitos que deve reclamar e deveres que deve 

exercitar para que se possa estabelecer uma boa convivência social. Assim, na noção 

de ordem pública, não se pode prescindir da colaboração e da integração comunitária 

para seu completo entendimento e realização. 

 

A parceria polícia-comunidade é fundamental para o desenvolvimento e 

implementação da polícia comunitária, pois ambos devem buscar soluções para os problemas, 

juntos de forma compartilhada. Esta ação não se realiza a apenas ouvir a comunidade, mas a 

partir do momento que se propõe a se envolver; ter comprometimento por parte de ambos. 

Nestas condições, conforme as concepções explanadas, a polícia comunitária requer 

um trabalho que garanta a qualidade de vida dos cidadãos que residem na área de atuação 

militar, mas para que isso aconteça tanto à comunidade quanto a polícia deve buscar a 

interação e a cumplicidade, gerando assim, a confiança e o respeito em si, e com isso, a 
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criminalidade vai ficando cada vez mais restrita na comunidade, sendo fácil de ser controlada, 

o quê favorece o bem estar de todos. 

4.1 Relação Polícia-Comunidade no Combate ao Crime 

 

Desde os primórdios, a atividade policial está inserida na maioria das organizações 

políticas. Porém, o significado da atividade policial, bem como, a maneira como vem sendo 

conduzida por vários países, foi se modificando com o passar dos séculos. 

A concepção de polícia que se tem hoje na sociedade contemporânea é resultado de 

um longo processo que duraram séculos, bem como, sob diversas óticas organizacionais de 

vários países, moldando o que se entende por polícia nos dias atuais. 

Existe uma relação inerente entre polícia e política devido à forma como a autoridade 

coletiva exerce seu poder, mas tanto a polícia quanto a política, têm papeis distintos na 

sociedade. Apesar da polícia, exercer atividades voltadas para o social como: prestar socorro; 

assistência às populações carentes e apoio às atividades comunitárias (SKOLNICH, 2011). 

Mas sob os parâmetros legais, as instituições policiais são definidas como aquelas 

organizações destinadas ao controle social com autorização para utilizar a fora, caso 

necessário, pois a função de regulação social, não cabe somente à polícia, mas essa função, na 

modernidade, também é atribuída a diversas outras instituições. Neste sentido, Costa (2004, p. 

36), enfatiza: 

 

O que caracteriza a atividade policial é a possibilidade do uso da força. Esses dois 

aspectos, controle social e possibilidade do uso da força, serão importantes para a 

discussão (...). Entretanto, uma ressalta deve ser feita: tal definição não marca a 

diferença entre as instituições policiais e as Forças Armadas. Reconhecendo esta 

lacuna, Bayley acrescenta que esta diferença recai sobre o tipo de situação na qual 

normalmente as polícias são empregadas. Enquanto as Forças Armadas são 

empregadas no controle social em situações excepcionais, e nos casos dos regimes 

democráticos dentro de determinados limites, as polícias realizam essa tarefa 

cotidianamente. De qualquer forma, tal definição não retira da atividade policial o 

seu caráter eminentemente político. 

 

Embasado nas concepções do teórico acima citado, percebe-se a essência da atividade 

policial: a política. É nesta vertente política que a polícia comunitária pode também se 

fundamentar, uma vez que o “poder político emana do povo”, a polícia que trabalha sob esta 

filosofia, deve procurar conhecer a população dos bairros, vilas, setores etc., onde atua, para 

poder direcionar e orientar a execução de seu trabalho de maneira a atender os interesses e as 

necessidades da comunidade (BARBOSA, 2014). 
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Em relação à criminalidade, aborda-se que é a partir do fortalecimento da relação 

polícia-comunidade/comunidade-polícia, que o enfrentamento ao crime terá mais êxito, pois a 

própria população estará atenta a rotina da área onde reside, seja bairro, vila, setor, enfim, 

onde a polícia comunitária é atuante; percebendo os comportamentos suspeitos; pessoas 

desconhecidas ao convívio da localidade ou até mesmo, denunciando abusos sexuais contra 

crianças; violência doméstica; maus-tratos contra idosos; indícios de assaltas; furtos; roubos; 

sequestros; pistas; suspeitos de delitos; por meio do 190, de maneira anônima, pois o cidadão 

passa a ter consciência de seu papel social. Assim, Costa (2004, p. 47), novamente contribui: 

 

O debate sobre polícia e criminalidade tem enfatizado a ideia de que as policias 

precisam fazer alguma coisa para conter as crescentes taxas de criminalidade. Nesse 

sentido, cobram-se maiores investimentos em segurança pública, seja na contratação 

de novos contingentes policiais, seja ainda na aquisição de novos equipamentos. Por 

outro lado, cobra-se das polícias maior eficiência, e às vezes inovações, na 

realização das suas tarefas cotidianas. 

 

Percebe-se, segundo a explanação acima, que muitos são os problemas que norteiam o 

crescente índice de criminalidade, diante desse quadro social, não se pode afirmar que o 

policiamento comunitário é a solução para toda essa problemática, mas enquanto uma nova 

filosofia de polícia reprime a criminalidade com o apoio do povo e, minimiza e controla o 

problema de maneira excepcional. 

Enquanto sujeito autônomo e consciente do seu papel dentro da comunidade onde 

vive, o cidadão passa a ser um agente-parceiro junto à instituição militar-comunitária, sendo 

parceiro na manutenção da ordem pública, bem como, contribui com a garantia da segurança 

pública de todos os que ali residem (BARBOSA, 2014). 

Nesse viés, diante do combate à criminalidade a relação polícia-comunidade é eficaz, 

uma vez que a polícia passa a ser considerado um amigo: “polícia do bairro”, fazendo parte 

inerente daquele bairro, vila, setor, enfim, parte da vida cotidiana da sociedade, o quê dá uma 

roupagem de excelência ao trabalho policial militar. 

4.2 O Papel da Ética no Trabalho do Policial 

 

Etimologicamente os termos: ethé e mores significam costumes e modos, apesar de 

alguns autores afirmarem que ética e moral são sinônimos; ambas se complementam, cada 

uma em seu universo. Enquanto a ética baliza o comportamento humano, a moral relaciona-se 

à conduta da pessoa. A primeira faz menção à consciência do certo e do errado, enquanto que 
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a segunda traz intrínseca em si os valores e os princípios, construídos socialmente, tendo seu 

fundamento no seio familiar. 

Diante do pensamento acima, a polícia comunitária deve buscar entender a relação 

ética-moral da sociedade onde atua para poder agir eficazmente diante das adversidades 

encontradas na prática policial militar. Compreendendo as condutas humanas tanto em sua 

individualidade quanto coletivamente, tornará seu trabalho mais direcionado às características 

específicas de um povo (BAYLEY, 2001). 

Uma sociedade composta por agentes-éticos com uma moral ilibada, têm uma 

mentalidade voltada para a absorção de cultura e aquisição de conhecimentos, o que leva-o a 

construir um pensamento crítico frente à realidade onde vive. 

Mas se a sociedade é construída por pessoas anti-éticas, com uma moral 

desequilibrada devido a deteriorização dos valores familiares; aculturada e com baixo índice 

de educação, eis um desafio para o policial ético, equilibrado e bem instruído. Esse desafio é 

uma realidade que o policiamento comunitário deve compreender de maneira a estreitar a 

distância que separa um “mundo do outro”, com a finalidade de garantir a segurança do 

cidadão. 

Ao agir sob os parâmetros éticos, o policial militar-comunitário, estará refletindo um 

“modelo” a ser seguido, sem aderir a corrupções de quaisquer naturezas; trabalhar 

demonstrando zelo, elã e amor à profissão exercida; contribuirá muito para a transformação 

da sociedade, ainda que, a princípio, pareça sem significado, mas na realidade expressa uma 

mudança eficaz (FRANCO, 2012). 

A partir de uma conduta iliba, os agentes do policiamento comunitário, construirá 

junto a população (clientela), uma relação de confiança, tal qual desenvolverá em 

cumplicidade baseada no compromisso com o bem estar, até culminar no desencadeamento 

distintos dos papéis da comunidade e dos agentes-militares, numa união, objetivando a 

eficácia da segurança pública. Neste sentido, Chauí (2007, p. 341), ressalta: 

 

...leva a perceber que há um conflito entre a autonomia do agente ético e a 

heteronomia dos valores morais de sua sociedade: com efeito, esses valores 

constituem uma tábua de deveres e fins que, do exterior, obrigam o agente a agir de 

uma determinada maneira e por isso operam como uma força externa que o 

pressiona a agir segundo algo que não foi ditado por ele mesmo. Em outras palavras, 

o agente não age em conformidade consigo mesmo e sim em conformidade com 

algo que lhe é exterior e que constitui a moral de sua sociedade. Esse conflito só 

pode se resolvido se o agente reconhecer os valores morais de sua sociedade como 

se tivessem sido instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor desses valores 

ou das normas morais de sua sociedade porque, neste caso, terá dado a si mesmo as 

normas e regras de sua ação e poderá ser considerado autônomo. Por esse motivo, as 

diferentes éticas filosóficas tendem a resolver o conflito entre a autonomia do agente 
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e a heteronomia de valores e fins propondo a figura de um agente racional livre 

universal com o qual todos os agentes individuais estão em conformidade e no qual 

todos se reconhecem como instituidores das regras, normas e valores morais. 

 

Lançando a responsabilidade da população frente o crime, no que tange a seus 

deveres, tais como: denunciar quando se deparar com situação de violência e criminalidade; 

favorece a excelência dos seus próprios direitos, porém essa relação não segue esta ordem, 

não tão pouco é uma justificativa; mas uma maneira de entender a relação comunidade-polícia 

em sua dimensão. 

Assim sendo, a ética e a moral em relação a atuação policial é primordial para um 

excelente atendimento à comunidade, bem como, favorece uma postura equilibrada e segura 

diante dos problemas sócio-político-econômico-cultural que venham a surgir durante o 

serviço prestado. 

4.3 A Polícia Comunitária e os Dilemas da Comunidade 

 

A sociedade nos países subdesenvolvidos, está passando por mudanças 

constantemente, em virtude disso, os agentes de segurança pública devem procurar 

acompanhar as transformações inerentes à população em que trabalha. 

A comunidade deve ser vista pelo policial que multiplica a filosofia de polícia 

comunitária, como heterogênea e desafiadora; respeitando as diferenças e procurando 

“intervir” sob os parâmetros legais, nas situações adversas sempre que for acionado a 

comparecer junto à comunidade ou, mesmo que não seja acionado, deve ser imbuído, de 

forma consciente, a responsabilidade de sentir-se pré-disposto a ajudar a resolver os conflitos 

existentes em sociedade (SKOLNICH, 2011). 

Sabe-se que na convivência do dia-a-dia surgem muitos problemas nas esferas: 

interpessoal, relações sociais, profissionais, econômico, político e cultural, o que torna-se um 

desafio cada vez maior junto à comunidade, para o policial militar que exerce seu papel com 

responsabilidade e compromisso. 

O policiamento comunitário é uma filosofia democrática de polícia, onde o cidadão 

tem parte efetiva frente à atuação policial no bairro, setor, vila dentre outros grupos de 

pessoas, visando o bem comum. Assim, Chauí (2007, p. 359), faz menção: 

 

Compreende-se, portanto, a enorme dificuldade para instituir no Brasil uma 

sociedade democrática, fundada na distinção entre carência, privilégio e direitos, e 

uma política democrática, baseada nas ideias de cidadania, representação – esta é 

substituída pelo favor, pela clientela, pela tutela, pela cooptação ou pelo 
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pedagogismo vanguardista – e participação – os movimentos sociais e populares são 

considerados violentos, devendo ser reprimidos. Compreende-se também por que a 

ideia socialista de justiça social, liberdade e felicidade se colocam no campo da 

utopia.  

 

Sabe-se que diante desse contexto, a família vem passando por transformações 

acarretando, muitas vezes, no desequilíbrio familiar, o que gera desentendimentos, conflitos e 

até mesmo calamidades nesse primeiro grupo social, como: a violência doméstica, psíquica; 

abuso sexual infantil; agressão contra idosos, enfim, fatores que acometem as pessoas não 

somente dentro de casa, mas na sociedade em geral. 

O quadro acima preocupa, mas a partir do momento que a comunidade se encontra 

engajada na superação da criminalidade, violência e agressão, partindo de dentro da própria 

família, valorizando a educação, o lazer, o respeito, o companheirismo, o afeto, a religião no 

seio familiar, há uma nova roupagem na convivência no lar (BARBOSA, 2014). 

É a família que constrói a sociedade, portanto, nela há problemas difíceis de serem 

resolvidos, os quais acabam culminando na sociedade como um todo. A exemplo disso é a 

gravidez na adolescência; o crescimento do índice de usuários de drogas – o que passa de 

largo a conscientização diante dessas problemáticas sociais, perpetuando a existência de uma 

sociedade deficitária (JESUS, 2013). 

Em virtude dos fatos mencionados, a polícia comunitária, tem o papel de buscar 

solucionar os problemas existentes na comunidade em parceria com a mesma, efetivando a 

participação do povo no processo de erradicação e/ou minimização da criminalidade e da 

violência social.   

4.4 Breve Histórico da Filosofia de Polícia Comunitária na Cidade de Araguaína e no 

Tocantins 

 

No mundo, a filosofia de Policiamento Comunitário surgiu na Escócia no ano de 1948, 

sendo denominada de “Policiamento em Equipe”. No ano de 1966, na Inglaterra como: 

“Policiamento de Ronda Setorial”, lembrando que a polícia inglesa é considerada uma das 

mais eficientes do mundo. Já nos Estados Unidos foi desenvolvida em 1968, 1969 e 1970 e 

anos subsequentes sob as denominações de “Sistema de Comandamento Setorial”, 

“Programas de Vigilância de Bairro, “Unidade Policial Militar” e “Programa de 

Patrulhamento Comunitário” (MOURA, 2004). 
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Essa nova forma de policiamento busca se opor aos modelos tradicionais de segurança 

pública. Se anteriormente tinha-se elitismo, sectarismo, patrimonialismo, ocupação maior 

somente com os incidentes e emprego abusivo da força como caracteres da Polícia, agora a 

situação muda. A meta é constituir uma Polícia Cidadã, participativa, eficiente, democrática, 

humana, agindo ostensivamente ao invés de agir de forma repressiva, tendo como princípios 

básicos: a) Antecipação – no intuito de prevenir para não punir; b) Continuidade – para que os 

serviços possam ser organizados de maneira a suprir diuturnamente as necessidades da 

população; c) Isenção – fazendo com que o agente de segurança aja unicamente norteado por 

princípios constitucionais, deixando de lado suas emoções e opiniões pessoais; d) Aplicação – 

da lei inibindo qualquer forma de omissão e, e) Objetivos – para que as ações sempre 

planejadas para a manutenção da ordem pública. A descentralização do poder é uma das suas 

mais eficientes metas (BAYLEY, 2001). 

 

Polícia comunitária é uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona 

uma parceria entre a população e a polícia, baseada na premissa de que tanto a 

polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e 

resolver problemas contemporâneos, como crimes, drogas, medos, desordens físicas, 

morais e até mesmo a decadência dos bairros, com o objetivo de melhorar a 

qualidade geral de vida na área (BUCQUEROUX; TROJANOWICZ, p. 42, 1994). 

 

No Brasil, a Polícia Comunitária nos remete ao ano de 1985, quando é dado por 

terminado o período de governo dos presidentes militares, iniciado o processo de 

redemocratização das instituições. Assim, novos modelos de trabalho foram pensados pelas 

entidades públicas. Embrionariamente em nosso país, iniciou-se no Espírito Santo sob o 

comando do Coronel Julio César Costa, num Curso de Formação de Policiais Comunitários 

(MOURA, 2004). 

Então, os oficiais e profissionais relacionados à segurança pública foram enviados para 

o Estado acima, para aperfeiçoarem seus conhecimentos e difundirem a ideologia nas outras 

regiões da federação (MOURA, 2004). 

Hoje no Brasil, o policiamento comunitário é executado em quase todos os estados 

sendo, no entanto, precário em algumas áreas. Merecem destaque: Tocantins, Santa Catarina, 

Espírito Santos e Piauí, onde o processo de implantação se deu com sucesso. Os primeiros 

profissionais do Tocantins viajaram para treinamentos nessa nova metodologia no ano de 

1996, quando em seguida difundiram para as demais regiões do Estado (MOURA, 2004). 

A região de Araguaína é, segundo estudiosos da área, a região que está em estágio 

mais avançado no Estado. As metodologias implantadas nessa região alcançaram alto grau de 

aceitabilidade da população que encontrou nesse novo método de policiamento uma maneira 
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de participar mais ativamente da segurança pública comunitária, contribuindo de forma 

considerável para a redução das taxas de criminalidade (MOURA, 2004).  

Fundada em 14 de novembro de 1958; hoje, Araguaína, com os seus 170.183 (Cento e 

setenta mil, cento e oitenta e três) habitantes, conceitua-se dentro dos parâmetros do IBGE 

como cidade de porte médio, sendo a maior cidade do Estado do Tocantins até o ano de 1996, 

quando foi ultrapassada pela Capital Palmas, que hoje possui 272.726 (Duzentos e setenta e 

dois mil, setecentos e vinte e seis) habitantes (Censo Demográfico, IBGE, 2015). 

O processo de urbanização do norte do Goiás, hoje Estado do Tocantins acelerou a 

partir da BR-153, porém por traz desse “progresso” haviam interesses meramente políticos e 

econômicos. No aspecto econômico, percebe-se que com a BR os comerciantes e mercadores 

teriam acesso mais rápido ao norte-nordeste, além do surgimento de indústrias e fábricas 

nessas regiões (mais impostos aos cofres públicos); no aspecto político: diminuição do 

processo de migração das regiões norte e nordeste rumo ao centro-sul, por causa da criação de 

emprego (ARAÚJO, 2000, p. 38). 

Em Araguaína-TO., a implantação da Polícia Comunitária, ocorreu no ano de 1997, 

com uma nova filosofia de polícia trazida de uma reunião realizada no Estado do Espírito 

Santo, implantada pelo à época TC QOPM Joaidson Torres de Albuquerque, que já foi 

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins. O trabalho continuou a ser 

desenvolvido com o CEL QOPM Antônio Carlos Moreno, que durante os 08 (oito) anos que 

comandou o 2º BPM na Cidade de Araguaína-TO., fortaleceu a Polícia Comunitária nesta 

urbe (MOURA, 2004). 

Foi criado o Corpo Comunitário de Segurança Pública, formado pelo Presidente Geral 

do Corpo Comunitário: Dr. DearleyKühn; por Presidentes Civis em cada Área ou Célula 

Comunitária de Segurança Pública – CCSP, contendo outras funções: a) Presidente; b) Vice-

Presidente; c) 1º Tesoureiro; d) 2º Tesoureiro; e) 1º Secretário; f) 2º Secretário; g) 1º 

Conselheiro Fiscal; h) 2º Conselheiro Fiscal; i) 3º Conselheiro Fiscal; j) 1º Conselheiro Fiscal 

Suplente; k) 2º Conselheiro Fiscal Suplente e, l) 3º Conselheiro Fiscal Suplente (MOURA, 

2004). 

As CCSP foram criadas para melhor atender os anseios da comunidade, uma vez que 

atendia a Cidade de Araguaína como um todo, dividida em 08 (oito) áreas, comportando certo 

número de bairros, onde havia um “Postinho Policial” localizado em cada área, chamado de 

Célula Comunitária, favorecendo a parceria povo-polícia/comunidade-polícia (MOURA, 

2004). 
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A comunidade poderia contribuir através da conta de energia, pois eram descontados, 

no mínimo: R$ 3,00 (três reais) e no máximo o quanto a pessoa ou empresa pudesse ajudar. O 

montante era depositado pela antiga Celtins, hoje: Energisa, em uma conta corrente aberta no 

Banco do Brasil para cada Célula, a qual era bem fiscalizada e utilizado de acordo com as 

necessidades das Células Comunitárias, inclusive arrumando viaturas para colaborar com a 

força estatal. Todo final de mês, era realizada a prestação de contas junto com o Corpo 

Comunitário de Segurança Pública que fiscalizava e acompanhava todos os movimentos 

bancários, inclusive não se retirava nenhum montante pecuniário das contas por meio de 

saques, somente por meio de cheques devidamente assinados pelo tesoureiro e com o aval do 

presidente e vice-presidente com o trabalho realizado pelos secretários que tinha o 

acompanhamento também de um policial militar que trabalhava na parte burocrática da CCSP 

junto com o Corpo Comunitário. 

As 08 (oito) áreas eram: 1) Área “A” ou Sudeste – compreendia 20 (vinte) bairros; 2) 

Área “B” ou Nordeste – 09 (nove) bairros; 3) Área “C” ou Norte – 13 (treze) bairros; 4) Área 

“D” ou Noroeste – 11 (onze) bairros; 5) Área “E” ou Centro – 07 (sete) bairros; 6) Área “F” 

ou Oeste – 14 (quatorze) bairros; 7) Área “G” ou Sudoeste 11 (onze) bairros e, 8) Área “H” 

ou Sul – 11 (onze) bairros. Assim, foram criadas Células Comunitárias abrangente um 

número de bairros de acordo com os fatores sociais, sendo que cada uma possuía Diretorias 

Executiva e Consultiva (MOURA, 2004). 

A operacionalização desta filosofia permite um policiamento personalizado que 

amplia o papel das forças de segurança, pois produz um maior impacto na realização de 

transformações que venham ao encontro das expectativas de tornar as comunidades mais 

seguras e mais atraentes para nelas se viver. Nesta filosofia o policial presta serviço em uma 

determinada localidade em parceria ativa e preventiva com a comunidade com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos (BRASIL, 2010). 

O policiamento comunitário baseia-se na crença de que os problemas sociais terão 

soluções cada vez mais efetivas, na medida em que haja a participação de todos na sua 

identificação, análise e discussão. Como pressupostos básicos do policiamento comunitário 

existem: a) Ação pró-ativa; b) Ação preventiva; c) Transparência; d) Cidadania e, d) Ação 

educativa, abaixo destacadas: 

A ação pró-ativa se efetiva por meio de um policiamento pró-ativo que age 

preventivamente para evitar que os delitos aconteçam. Para isso é essencial serem 

identificados os locais, horários, pessoas ou circunstâncias propícias à ocorrência delituosa 

(BRASIL, 2010). 
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A Ação preventiva visa a prevenção enquanto sendo a essência da filosofia de polícia 

comunitária. A presença ostensiva, correta e vigilante do policial estabelece um clima de 

confiança no seio da comunidade, e inibe a ação da delinquência.   Integração dos sistemas de 

defesa pública e defesa social A parceria e a cooperação entre a polícia e a comunidade 

potencializam os efeitos positivos. A busca compartilhada de soluções conjuntas evita a 

dispersão dos esforços, e auxilia a identificação dos problemas que afetam a todos(BRASIL, 

2010).    

Já a transparência gera credibilidade e confiança, assim, estimula-se a promoção de 

reuniões para a exposição das atividades desempenhadas pela polícia, e a troca de 

informações com a comunidade para a análise dos seus efeitos, estimulando a participação e o 

envolvimento do cidadão na busca conjunta da melhoria da qualidade da segurança.     

Na Filosofia de Polícia Comunitária, o policial deve ser propagador da noção de 

cidadania, instigando a participação de todos nos problemas que atingem a comunidade e, 

sobretudo, fomento à prática cidadã no seio da comunidade em que atua visando o 

compartilhamento das responsabilidades junto à segurança pública e assim, colaborando com 

a formação de cidadãos consciente de seu dever social e participante efetivo na construção de 

uma sociedade mais justa (BRASIL, 2010).     

A ação educativa é um dos pilares da filosofia de polícia comunitária e se encontra na 

antecipação à incidência criminal, onde ações educativas são estratégias para alcançar tal fim, 

uma vez que a orientação, o aconselhamento e a advertência devem sempre anteceder as ações 

repressivas. As ações educativas não podem ocorrer apenas no momento das infrações, mas 

através dos organismos comunitários encarregados de promoverem a defesa social da 

comunidade, principalmente junto às escolas e associações; promovendo-se capacitações, 

palestras, campanhas e outras formas de divulgação e orientação (BRASIL, 2010). 

No Tocantins o Programa de Polícia Comunitária foi lançado em Palmas, em 19 de 

janeiro de 2001. As cidades de Araguaína e Paraíso foram as primeiras a abraçarem a causa. 

Dado o primeiro passo, da divulgação da filosofia do programa, o esclarecimento e disposição 

da comunidade em colaborar, a Polícia Militar se reuniu, no Jardim Aureny III, com várias 

lideranças comunitárias, integrantes das polícias e representantes das secretarias Municipais 

de Ação Social e da Juventude, no dia 17 de março de 2002 para a criação do Conselho 

Provisório de Segurança Pública (BRASIL, 2010). 

Desde 2002, os trabalhos de polícia comunitária se expandiram no Estado, com a 

criação de bases comunitárias fixas e dos Conselhos Comunitários de Segurança em diversas 

cidades tocantinenses, com destaque para Araguaína, Palmas e Porto Nacional. Trabalhos 
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científicos que abordaram a efetividade do policiamento comunitário no Estado do Tocantins 

concluíram que onde este modelo de policiamento encontra-se efetivo, a criminalidade se viu 

reduzida e a comunidade passou a conviver com maior “sensação de segurança e confiança na 

polícia”. Atualmente, o Estado conta também com três Bases Comunitárias Móveis que 

auxiliam no policiamento comunitário (BRASIL, 2010).   

Em Araguaína, o Projeto “Polícia Comunitária em Ação” alcançou milhares de 

pessoas, incentivando a participação social na segurança pública e aproximando a Polícia 

Militar dos cidadãos araguainenses. Iniciado em 2009, o projeto teve por finalidade, além do 

policiamento ostensivo e preventivo, estreitar a relação Polícia-Comunidade por meio de 

ações preventivas, tais como a descentralização da administração do 2º BPM, transferindo-a 

por um dia para uma das Células Comunitárias de Segurança Pública da cidade, aproximando 

a comunidade dos policiais, proporcionando assim, uma melhor interação para a prevenção da 

criminalidade e da violência na área que abrange cerca de quinze setores do Município de 

Araguaína (BRASIL, 2010). 

Em 2013, o Estado passou a desenvolver capacitações específicas para a comunidade, 

estimulando parcerias desta junto aos órgãos de Segurança Pública, a fim de desenvolverem 

estratégias para identificação, priorização e resolução de problemas de segurança que afetam 

as comunidades. Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

consagra a constituição. Partindo dessa premissa, o tema deve ser tratado como um processo 

sinérgico resultado do empenho de todos os atores sociais em busca desse bem comum 

(BRASIL, 2010). 

Dessa forma, o poder público deve promover condições para que a sociedade participe 

das tomadas de decisões sobre temas afetos ao seu interesse. Nesse contexto surgiu a 

Capacitação de Agentes Comunitários de Segurança – CACS –, que foi formatada 

especificamente para atender a necessidade de conscientização da comunidade à participação 

no processo de construção da paz social, com vistas a um maior comprometimento social 

quanto ao compartilhamento da responsabilidade pela segurança pública, conforme determina 

o artigo 144 da Constituição Federal da República (BRASIL, 2010). 

Até o ano de 2015, aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) cidadãos 

tocantinenses foram certificados pela Assessoria de Polícia Comunitária, em 19 edições do 

CACS, e se encontram aptos a integrarem as Redes Comunitárias de Segurança de suas 

regiões. Em parceria com o governo federal, o Tocantins capacitou também cerca de 3.500 

(três mil e quinhentos) profissionais de segurança pública e líderes comunitários nos Cursos 
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Nacionais de Promotor e Multiplicador Polícia Comunitária, dos programas “Brasil Mais 

Seguro” e “Crack é Possível vencer” (BRASIL, 2010). 

Com a publicação do Procedimento Operacional - POP PMTO -, a temática Polícia 

Comunitária foi fortalecida com a inclusão de um processo específico norteando as ações de 

polícia comunitária que deverão ser desempenhadas pelo serviço operacional da Instituição 

buscando maior aproximação entre PM e comunidade. “A filosofia de Polícia Comunitária 

preconiza que deve haver integração e aproximação entre as forças de segurança e a 

comunidade. A partir de então as estratégias de atuação do policiamento comunitário serão 

certamente, mais eficientes, pois haverá a identificação dos problemas locais a serem 

prevenidos com ações proativas, em atendimento às prioridades construídas conjuntamente, 

na busca dos resultados esperados.” (Henrique de Souza Lima Júnior – Assessor de Polícia 

Comunitária, 2015) (BRASIL, 2010). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das explanações contidas nesse trabalho investigativo, percebe-se que a 

abordagem sobre a Polícia Comunitária é de grande relevância para a compreensão do papel 

da polícia junto à sociedade, num contexto conflitivo, dinâmico e desafiador. 

Constatou-se que o policiamento comunitário, é uma estratégia de organização policial 

que conta, principalmente, com a parceria da comunidade onde atua e, com isso qualifica o 

exercício laborativo diário, pois os agentes que ali trabalham passam a conhecer a 

comunidade em suas particularidades, o que facilita a aplicação dos instrumentos necessários 

para coibir e prevenir a criminalidade. 

Os problemas cotidianos inerentes a qualquer comunidade, passam a fazer parte da 

rotina do policial, o qual sob os parâmetros da ética busca soluções adequadas para “intervir” 

satisfatoriamente com o apoio, inclusive, da população. Construindo assim, laços de 

cumplicidade e companheirismo, favorecendo uma relação polícia-comunidade/comunidade-

polícia saudável. 

A confiança é outro fator importante nas relações estabelecidas dentro da comunidade 

entre a população e os agentes de segurança pública, pois trabalhando de “mãos dadas”, unem 

forças para combater o crime, bem como, alcançar os mesmos objetivos: a segurança, a ordem 

pública, a harmonia, o bem comum, enfim, os desejos e anseios coletivos e individuais. 

   A polícia comunitária é uma filosofia implantada em algumas cidades do Brasil. Em 

umas, esta filosofia consegue criar “tentáculos/raízes” e permanecer cada dia mais forte e 

crescente na população onde foi inserida, mas em outras cidades, não alcança sucesso, pois se 

somente a polícia estiver interessada, não tem como se efetivar, mas se a sociedade se 

comprometer, então a situação muda, pois a sociedade precisa participar maciçamente do 

policiamento comunitário. 

Nestas condições, tendo como base o pensamento acima, esta participação da 

população de forma comprometedora desde colaborando com a resolução de problemas à 

contribuição financeira, foi interessante estudar este tema, sendo significativo para realidade 

brasileira. 
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