
 

Curso de Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

Polícia Comunitária 
        Relatório final de Estágio Supervisionado apresentado ao curso 
Resenha apresentada ao Curso de 
Administração da Faculdade Novos 
Horizontes como requisito parcial para 
apresentação no Projeto Mesa Redonda e 
aprovação nas disciplinas do 8º semestre. 

 

Maria Geralda Santos 

  

Belo Horizonte 

 2012 



SEGURANÇA – Polícia Comunitária 

 
Para elaboração de um Manual de Policiamento Comunitário, foi necessário um 

convênio, entre o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 

Paulo e o Programa de Apoio Institucional às Ouvidorias de Polícia e 

Policiamento Comunitário da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, esse manual foi financiado pela União Européia. 

Mas o conteúdo desta obra foi de responsabilidade exclusiva do Núcleo de 

Estudos da Violência da  Universidade de São Paulo. 

 

Nancy Cardia Coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos da Violência da 

Universidade de São Paulo, relata que no Brasil e nos países economicamente 

mais desenvolvidos a polícia comunitária encontra-se disseminada e acredita 

que essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das dos padrões de 

expectativa da população brasileira de ter uma polícia atuando mais próxima da 

comunidade, onde os cidadãos possam ter mais confiança  e crer nas ações do 

policiamento.  

 

Cardia relata que para os cidadãos acreditarem e confiarem na polícia é 

necessário à colaboração e a participação da população, para aplicar as leis, o 

que não acontece. Geralmente a polícia passa uma imagem de apatia ou 

medo. Portanto o que nós cidadãos percebemos é que somos mais 

repreendidos que protegidos. 

 

Diante das críticas a imagem das forças policiais junto à população, devido aos 

novos padrões de violência urbana por volta dos anos 1960 e meados de 1970, 

os países economicamente mais desenvolvidos, adotaram o modelo 

policiamento comunitário depois da constatação de que os modelos de 

policiamento em vigência não eram mais eficazes. Com isso o policiamento 

comunitário foi adotado  como uma forma de melhorar o relacionamento entre a 

sociedade e a polícia. Neste projeto procurou-se reconstruir a credibilidade e a 

confiança da população na polícia, para se obter um melhor desempenho da 

polícia na contenção da violência urbana. 



 

Cardozo revela em sua Monografia, publicada pela Universidade de Brasília em 

2009, que, para entender os desafios do policiamento comunitário no Brasil é 

importante analisar que a implantação desse tipo de policiamento teve início no 

fim da ditadura 1985, mas os efeitos desta transformação foi percebido nos 

anos noventa. 

 

O Ministério da Justiça considera e valoriza como pilares para um bom 

desempenho da polícia comunitária: a identificação e resolução de problemas 

de defesa social com a participação da comunidade e a prevenção criminal.  

Baseado na participação da comunidade como parceira, com o direito de não 

apenas ser consultada, ou de atuar simplesmente como delatora, mas também 

participar das decisões sobre as prioridades das instituições de defesa social, e 

as estratégias de gestão. E em contrapartida tem sua obrigação de colaborar 

com o trabalho da polícia no controle da criminalidade e na preservação da 

ordem pública e defesa civil. 

 

Cardozo (2009) da Universidade de Brasília argumenta que a criação deste 

projeto que pode ser chamado de Poliamento Comunitário ou Polícia Cidadã 

possui uma característica própria, está ligado à cultura de cada região e que 

parece influenciar de forma direta na relação polícia e comunidade. Onde se 

pode criar projetos envolvendo tanto os órgãos governamentais da região 

administrativa, quanto a população a atuarem de forma conjunta na 

identificação, priorização e solução de problemas que vão além de crimes, 

onde pode-se dar a cada problema que afetam a segurança públicas  um 

tratamento diferenciado. A descentralização do comando policial vem  

simultaneamente aumentando a responsabilidade das comunidades na 

organização da prevenção do crime  onde  a polícia considera e trabalha esses 

problemas, contribui para prevenir ocorrências criminais e para o aumento da 

sensação de segurança da população, definindo e orientando as atividades de 

patrulhamento para priorizar os atendimentos emergências e não  

emergências, em parceria com a população. 

 



Teoricamente percebemos que ações como essa, que fazem parte da filosofia 

do policiamento comunitário, colaboram para diminuir e inibir a criminalidade. 

Mas, as expectativas entre o que espera a população e o trabalho que a polícia 

realiza, possui uma lacuna. Devido ao fato de nós cidadãos estarmos 

desacreditados no trabalho realizado pela polícia e a mesma passar uma 

imagem de despreparo, nos impede de expormos nossos problemas e 

denunciarmos crimes, depredações, levando-nos na maioria das vezes a 

atitudes de nos mantermos em silêncio para podermos melhor proteger  nossas 

famílias. 

 

Cardozo,relata que devido a formação deficitária e o despreparo de agentes 

policiais, transforma os policiais em “vilões fardados”, em vez de protetores da 

população. 

 

Diante deste contexto, o Ministério da Justiça tornou-se imprescindível a 

formação de policiais, tornando-os aptos a multiplicarem seus conhecimentos 

em seus Estados, capacitando-os de forma multidisciplinares a desenvolver 

aptidões específicas e comportamentais para desempenhar sua funções partir 

da elaboração e desenvolvimento pela Senasp, ( Secretária Nacional de 

Segurança Pública), em parceria com os Estados membros, bem como a 

participação direta de integrantes do Grupo de Trabalho denominado “Matriz 

Curricular Nacional para Polícia Comunitária”, nomeado pela Portaria Senasp 

nº 14, de 26/04/06, publicado no D.O.U. de 08/05/06 o Curso Nacional de 

Multiplicador de Polícia Comunitária foi formatado e se justificou pela sua 

proposta inovadora.  

 

Cardia destaca que Policiamento Comunitário possui quatro características: 1a) 

Relação de confiança. 2a) descentralização da atividade policial, que é a 

interação com a comunidade.3ª) É o princípio preventivo, com ênfase nos 

serviços não emergenciais, onde o principal papel da polícia é orientar as 

comunidades, visando a solução do conflito na sua origem e assim prevenindo 

o crime.  4ª)  Ação integrada  participação da comunidade é necessária ,mas  

busca-se a colaboração de outros representantes públicos, como prefeitura, 



hospitais, escolas, concessionárias de energia e saneamento, Ministério 

Público, Ouvidorias de Polícia. 

 

E ainda é importante saber que existem três atores neste programa de 

policiamento comunitário: 1) polícia militar que atua nas funções principais inibir 

possíveis atos criminosos a partir da sua presença visível, uniformizada de 

forma constante nos espaços públicos. 2)A polícia civil atua após a ocorrência 

de um crime que encarregada de registrar (registro do B.O. - Boletim de 

Ocorrência) e investigar ocorrências, e é responsável pela prisão de acusados 

de infringir a lei e cuida do inquérito policial, que é comandado por um 

delegado. 2) A polícia civil tem um papel fundamental no policiamento 

comunitário, pois muitos dos impasses enfrentados por ela para desempenhar 

sua função de maneira eficiente são os mesmos que um efetivo programa de 

policiamento comunitário visa resolver.  3) sociedade civil é representada por 

cidadãos, líderes ou representantes comunitários, até entidades do terceiro 

setor, associações de bairro, sindicatos e conselhos profissionais, ONGs e 

institutos de pesquisa.  

 

Apesar de em muitos estados brasileiros mostrarem esta imagem de descaso 

com a segurança, o site da Polícia Militar de Minas Gerais por exemplo  divulga 

a realização projetos de extensão comunitária onde  são  objetivados não só a 

segurança mas também a formação de crianças e adolescentes em oficinas de 

instrumentos musicais, com aulas teóricas musicas e prática instrumental. Em 

Aracaju – Sergipe, a Polícia Comunitária também presta serviços aos 

moradores do Parque dos Faróis, onde foi criado um projeto de Operação 

Aproximação com o objetivo de integrar a polícia com a sociedade. Em Sergipe 

esta ação é realizada uma vez ao mês, de forma alternada, em cada uma das 

sedes das três companhias do 5ª Batalhão de Policiamento Comunitário. 

 

Percebe-se que a policia comunitária possui ações preventivas, e métodos 

para garantir a segurança por meio das leis, mas para o sustentação da pratica 

da policia comunitária, é necessário a formação de novos policiais  treinados e 

capacitados a para esse novo  tipo de policiamento, levando-se conhecimentos 

e informações consistentes de acordo com  a necessidade de  cada estado e 



município. Além da conscientização e educação dos cidadãos de que o 

controle social é feito pela sociedade, que poderá contribuir para melhorias nos 

serviços de segurança pública em nossas comunidades. Por outro lado 

encontramos em nossa comunidade pessoas que não são solidárias, tem 

pouca ou nenhuma informação e não se preocupam com o que acontece e não 

assumem a responsabilidade para solução de problemas. 
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