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RESUMO 
 
 
 
 
 
No Distrito Federal, assim como em diversas regiões do Brasil, a população tem 
sofrido com o aumento dos índices da violência urbana. Cada vez mais os indivíduos 
se preocupam com a insegurança e alimentam um crescente medo de serem vítimas 
de crimes. Para combater essa realidade o Governo do Distrito Federal, com base 
na filosofia de policiamento comunitário, criou os Postos Comunitários de Segurança 
(PCS). A proposta do Governo do Distrito Federal é criar 300 postos em todo o 
Distrito Federal até 2010, como solução dos problemas relacionados à Segurança 
Pública, mas será que os postos, do modo como foram implantados, são realmente 
efetivos no combate à criminalidade no DF?  
 
Palavras-chave: Segurança Pública. Postos Comunitários de Segurança. 
Efetividade. Redução da Criminalidade. Distrito Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
In the Federal District, as well as in diverse regions of Brazil, the population has 
suffered with the increase of the indices of the urban violence. Each time more the 
individuals if worry about the unreliability and feed an increasing fear to be victims of 
crimes. To fight this reality the Government of the Federal District, on the basis of the 
philosophy of communitarian policing, created the Communitarian Ranks of Security 
(PCS). The proposal of the Government of the Federal District is to all create 300 
ranks in the Federal District until 2010 as solution of the problems related to the 
Public Security, but it will be that the ranks, in the way as had been implanted, are 
really effective in the combat to crime in the DF?  
 
Word-key: Public security. Communitarian ranks of Security. Effectiveness. 
Reduction of Crime. Federal District  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A segurança pública no Brasil tem ocupado posição de destaque nas agendas 

governamentais em todos os níveis da federação, diferentemente do que acontecia 

no início da década de 1990, quando a violência era um fenômeno típico das 

capitais e suas regiões metropolitanas. Segundo Soares, a explicação para essa 

situação estaria no aumento das taxas de criminalidade nas duas últimas décadas, 

concomitantemente ao fenômeno da degradação das instituições responsáveis pela 

ordem (Soares, 2003, p 75).  

 

A taxa de mortalidade por homicídios no Brasil aumentou 130% nos últimos 

20 anos, na ordem de 11,7 para 27 por 100 mil habitantes. Segundo dados do IBGE, 

598.367 pessoas foram vítimas de homicídios ao longo da década de 1990, sendo 

que esse valor representa 38,3% do total de mortes violentas, superando, inclusive 

as ocorridas em razão de acidentes de trânsito, as quais somaram 369.101 perdas 

(IBGE, 2004, p. 08).  

 

Ao analisarmos o referido cenário, verifica-se que o poder público em seus 

diversos níveis de governo tem procurado alternativas que permitam conter as taxas 
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de criminalidade dentro de parâmetros aceitáveis, de tal forma que a vida em 

sociedade não venha a ser uma ameaça a ponto de que possa ser considerado que 

o Brasil vive uma guerra civil, como alguns chegam a considerar situação em locais 

como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde a cidadania já vive tranca com medo de 

sair às ruas e ser vítima de violência (Cruz, 2006; Batitucci, 2006, p. 01). 

 

De acordo com os mesmos autores a situação evoluiu, o advento da 

Constituição Federal de 1988, e um novo contexto político mais democrático e 

suscetível às demandas populares, foi possível fazer com que as agendas públicas, 

mais particularmente as voltadas para a segurança pública, passassem a ser 

construídas em conjunto com seus beneficiários, notadamente na saúde e 

educação. 

 

Como a segurança pública se constitui em um bem juridicamente tutelável e 

que afeta diretamente a vida dos indivíduos, principalmente os das classes mais 

pobres da população, acabou sendo imposta aos governantes a observância das 

considerações e opiniões gerais da comunidade na construção de suas políticas 

públicas. Esse fenômeno foi acentuado em razão, principalmente, do crescimento da 

criminalidade e da violência, ao longo da última década. (Soares, 2003, p 75). 

 

 De acordo com o mesmo autor, as políticas de segurança pública vieram a 

ser melhor implementadas, de modo a constituir uma tradução real dos anseios da 

população, passando a ser uma preocupação não só dos governos estaduais – nível 

em que as organizações encarregadas da prevenção e repressão de delitos 
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encontram-se institucionalizadas – como também nos âmbitos federal e municipal. 

(Soares, 2003, p. 77). 

 

Em contrapartida, as respostas dos mecanismos institucionais ao fenômeno 

da criminalidade e violência parecem que foram mais lentas do que o exigido pela 

gravidade do problema, não obstante o aumento de indicadores na área e de 

experiências inovadoras que de forma pontual e dispersa surgiam em todo o país 

(Cruz, 2006; Batitucci, 2006, p. 02). 

 

Os organismos federais responsáveis pela doutrina de segurança pública 

programaram planos e políticas para as áreas com altos índices de violência, 

diferentes dos modelos repressivos que eram até então utilizados, desta vez, com a 

publicação de um “Plano Nacional de Segurança Pública”.Assim, as unidades 

federadas passaram a contemplar ações no sentido de tornar as polícias, tanto 

militar como civil, e também o sistema prisional, mais racional e eficiente no que 

concerne à repressão e dissuasão de criminosos, além da propositura de medidas 

de cunho proativo (Brasil, 2003). 

 

Os governos estaduais, com atribuições constitucionais relacionadas ao 

provimento direto da segurança pública, passaram a seguir uma filosofia oriunda da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Isso com a finalidade de 

receber recursos orçamentários federais, para tanto, precisando adequar-se a 

alguns requisitos operacionais. A esfera federal passa então a assumir o papel de 

indutora de políticas de segurança pública nos estados (Brasil, 2003). 
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No Distrito Federal (DF), ainda que estejam sendo praticadas ações em 

parceria e com recursos advindos do governo federal, nota-se que algumas 

iniciativas do Governo do Distrito Federal (GDF) foram adotadas no intuito de 

proporcionar maior sensação de segurança à comunidade. Surgiu, portanto, em 

2007 um novo Plano de Governo para o DF que contemplou a instalação de postos 

policiais, os quais foram denominados de Postos Comunitários de Segurança (PCS), 

como resposta aos anseios abertamente declarados pela própria comunidade, 

predominantemente durante o pleito eleitoral de 2006. 

 

Os PCS são a resposta dada pelo GDF ao crescimento da violência urbana. A 

proposta inicial do governo seria implantar 300 postos em todo o Distrito Federal, 

como solução para o problema da segurança pública, utilizando como tentativa de 

solução o desenvolvimento do conceito filosófico de gestão comunitária da 

segurança pública. 

 

O policiamento comunitário surge como um ideal de trabalho e de estratégia 

operacional de gestão da segurança pública, tendo como base um novo conceito de 

parceria entre a população e a polícia. Tal modelo de policiamento seria construído 

com base na sintonia entre ambas as partes, em que a polícia e a comunidade 

devem identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos, decorrentes do 

fenômeno do crime e da violência.  Estariam incluídas graves questões atuais como 

o caso das drogas, o medo do crime, a desordem e a decadência física de zonas 

urbanas.  
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De acordo com tais princípios, a comunidade e a polícia devem estar 

integradas na persecução de um novo ideal, qual seja, alcançar uma maior 

segurança, fruto da diminuição da criminalidade. Para tanto, é necessário o emprego 

não só da força policial, mas também o empenho da sociedade em prol dessa 

finalidade, conforme o preceituado pela Carta Magna, ao atribuir a responsabilidade 

coletiva do bem “segurança pública”. 

 

Com o escopo precípuo de estudar a efetividade dos PCS em relação à 

redução dos índices de criminalidade, surge o presente trabalho acadêmico, 

abordando os aspectos da atualidade em relação à segurança pública no Distrito 

Federal. 

 

Conclusivamente, é possível afirmar que: existe um problema relativo à 

segurança pública no Distrito Federal detectável nos seus índices de 

criminalidade para a resolução do qual o GDF se propôs implantar, 300 PCS. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a escolha do tema pelo fato dele abranger uma política de 

governo claramente individualizada em uma nova estratégia de policiamento 

ostensivo baseada essencialmente na constituição e operação de uma rede de 300 

PCS.Em virtude do inusitado de tal política não só no Distrito Federal como no 

restante do país, se fez necessário avaliar sua proposta de impacto, a redução dos 

índices de criminalidade bem como a sensação de medo do crime e insegurança da 

comunidade, antes e depois da incepção de tal política de emprego policial.   
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A hipótese é de que os 300 PCS são efetivos em nível de redução dos 

índices de criminalidade. A hipótese secundária é de que os 300 PCS são 

efetivos em nível de redução dos índices de criminalidade, sendo detectável tal 

efeito a partir do início de sua implementação até o término da pesquisa de 

campo.  

 

A pesquisa obedeceu ao método de abordagem hipotético-dedutivo. Os 

métodos de procedimentos utilizados incluíram histórico, tipológico, estatístico, de 

análise espacial, descritivo e comparativo. Quanto às técnicas utilizadas, incluíram a 

pesquisa bibliográfica e documental, seguido de pesquisa de campo. Quanto ao 

universo geográfico pesquisado, foi considerado todo o DF,  

 

Quanto ao universo geográfico foram consideradas todas as regiões 

Administrativas (RAs) do DF, um total de 30 delas foi pesquisada uma amostra 

oportunística de 09, o que corresponde a 30 %. 

 

Inicialmente a intenção era trabalhar com um total de 10 PCS dos 99 

implantados e implementados até a data do início da pesquisa, sendo 04 deles na 

área oeste, 03 na área leste e 03 na região metropolitana, em razão da proporção da 

densidade populacional destas regiões. Entretanto, face a questões de eventual 

indisponibilidade de respondentes durante a fase citada foram utilizados 07 dos 10 

postos previstos inicialmente. Houve, portanto, um fenômeno de mortalidade da 

amostra na ordem de 30% 
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PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

No que diz respeito aos policiais militares que trabalham nos sete postos 

objeto da pesquisa de campo, o autor pessoalmente compareceu aos postos, 

esclarecendo o objetivo do estudo, entregando os questionários e recolhendo-os no 

mesmo dia. 64 questionários no total foram respondidos.  

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA 

PESQUISA  

 

O Autor, após ter feito requerimento dirigido à Secretaria de Segurança 

Pública solicitando dados relativos aos números das principais ocorrências policiais 

nas áreas de atuação de 10 PCS, foi informado sobre as ocorrências nas áreas de 

atuação de 05 postos.  

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Como a Polícia Militar do Distrito Federal na data do requerimento não 

dispunha da informação quanto às áreas que ficavam aos cuidados de 05 dos 10 

postos comunitários de segurança selecionados para realizar a pesquisa, a amostra 

sofreu uma mortalidade bruta de cinco PCS, o que equivale a 50%.. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Do ponto de vista formal dividiu-se este trabalho em 4 capítulos. O primeiro 

faz um apanhado geral sobre o tema violência no Brasil e no Distrito Federal, 

abordando as estatísticas relacionadas aos principais crimes e regiões de 

ocorrência. O segundo capítulo fala diretamente dos postos comunitários de 

segurança, enfocando diversos conceitos, como por exemplo, o que vem a ser 

polícia, poder de polícia, policiamento, polícia cidadã, entre outros. Fala também da 

criação dos postos comunitários de segurança, quais as quantidades, os locais onde 

foram instalados, suas falhas operacionais e defeitos. No capítulo três é abordado o 

tema da monografia propriamente dita, partindo de dados alcançados mediante 

pesquisa de campo com preenchimento de questionários e feitura de gráficos 

simples e de informações cruzadas para comprovar a efetividade ou não dos postos 

comunitários de segurança no combate à violência no Distrito Federal. O capítulo 4 

trata da conclusão da pesquisa de campo. 
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CAPÍTULO I 

O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO 

BRASIL 

 

 

Segundo estudo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU, 

1999), não interessa em que parte do mundo, em um período de cinco anos, dois de 

cada três habitantes das grandes cidades globais serão vítimas de algum crime pelo 

menos uma vez (Dantas, 2007, p. 03). 

 

No Brasil e no mundo, o tema violência e criminalidade tem ocupado um 

grande espaço na mídia, dia após dia. Vivemos uma época de banalização da 

violência e do crime e as estatísticas mostram uma face horrenda da nossa 

realidade. 

 

Em nosso país, ainda que há muito não tenha se envolvido em conflitos e 

guerras, o número de mortes violentas ultrapassa o número de mortes de países 

que vivem guerras e conflitos internos. Segundo estudo publicado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, somente em 2001 as mortes violentas 

representaram um custo da ordem de R$ 20,1 bilhões, sendo que os homicídios 

representaram R$ 9,1 bilhões, quase metade do valor total. Em seguida, estão as 

mortes no trânsito com custo total estimado em R$ 5,4 bilhões e os suicídios 

representando uma perda total de R$ 1,3 bilhão. (Carvalho et al, 007, p. 8) 
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A partir da década de 1980, o número de mortes por acidentes era superior 

ao de mortes por homicídios. No entanto, a partir de 1990 a tendência sofre uma 

inversão e o número de mortes por homicídio passa a ocupar o maior ranking entre 

as três causas, sendo que a partir de 1992 segue uma tendência crescente. O 

Estudo informa que: 

 

Especificamente com relação aos homicídios, nos últimos 25 anos 
houve aumento médio anual de 5,6% no número de registros, o que 
posicionou o país entre os mais violentos do planeta, com taxa de 28 
homicídios para cada 100 mil habitantes. Nesse período, ocorreram 
794 mil assassinatos. Diante dessa marcha acelerada da violência 
letal no país desde 1980, não cabe afirmar que se trata de explosão 
súbita de criminalidade, mas sim de tragédia anunciada, cujos 
incidentes evoluem com regularidade estatística espantosa, em 
verdadeiro processo endêmico, tendo em vista a sua generalização 
espacial e temporal, bem como a presença de um conjunto de 
fatores estruturais e locais que alimenta esta dinâmica criminal 

(CARVALHO et al, 2007, p. 07). 

 

O mencionado estudo afirma, ainda, que a situação é particularmente mais 

grave quando se observa os dados referentes à população de jovens na faixa de 

quinze (15) a vinte e nove (29) anos, onde os óbitos por causas violentas alcançam 

a margem de 50,9% do total. 

 

Há uma premente necessidade de que haja mudança das políticas 

governamentais que promovam resultados efetivos na prevenção e contenção do 

crime. O quadro é ainda mais preocupante quando se verifica que a escalada da 

violência não é setorizada, espalha-se por todo o país. O Estado de São Paulo 

apresentou o maior número de registros de homicídios, seguido pelo Rio de Janeiro 

e Pernambuco em terceiro lugar, com 4,7 mil vítimas ao ano, o dobro do quarto 

colocado, o estado de Minas Gerais, com média de 2,3 mil registros de homicídios 

entre os anos de 2000 e 2001 (Carvalho et al, 2007, p. 24-25). 
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Vamos então analisar o conceito de segurança pública. A SENASP, como já 

abordamos, tem tratado de implantar uma filosofia nacional capaz de despertar a 

preocupação dos estados com a questão da segurança pública primeiramente 

através de uma visão macro, para depois permitir que seja respeitada a 

individualidade dos estados e municípios. Define segurança pública como o conjunto 

de medidas integrantes da Defesa Social e destinadas à preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio “do aparelho 

policial e da garantia dos direitos individuais e coletivos previstos na Constituição 

Federal de 1988. É condição indispensável para a manutenção da paz social” 

(SENASP, 2006, p. 37). 

 

Conforme estabelece o Artigo 144 da Constituição Federal, a segurança 

pública “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio”, através dos seguintes órgãos: (I) polícia federal; (II) polícia rodoviária 

federal; (III) polícia ferroviária federal; (IV) polícias civis; e (V) polícias militares e 

corpos de bombeiros militares. Percebe-se que na Carta Magna existe a previsão da 

participação responsável de todos os cidadãos na manutenção da ordem pública. 

Cabe ao Estado, portanto, o dever de levar a termo as necessárias ações que 

venham promover a preservação da ordem pública, com a participação de toda a 

sociedade. Equívoco seria esperar que a Polícia, sozinha, seja capaz de sanar os 

problemas relacionados à falta de segurança no Brasil. Essa questão só pode ser 

resolvida com a participação de todos os segmentos da sociedade e mediante 

políticas públicas que permitam atacar o problema em todos os seus fronts. 
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           1.1 A VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL 

 

Segundo Ana Maria Nogales, o crescimento da violência no Brasil pode ser 

verificado pelo aumento expressivo das taxas de mortalidade por homicídio no 

período de 1980 a 2000. Em 1980 a taxa de mortalidade era de 11,4 homicídios por 

100 mil habitantes, em 2000, a taxa cresceu para 26,7, representando um aumento 

de130%. (Paviani, 2005, p. 38). 

 

O fenômeno do aumento da violência é uma tendência geral no Brasil, 

entretanto não apresenta um quadro homogêneo com importantes diferenças entre 

as diversas regiões do país, conforme gráfico abaixo, enquanto a média nacional era 

de 26,7 homicídios por 100 mil habitantes em 2000, a Região Sudeste apresentou 

taxas de 36,6%, seguida da Região Centro-Oeste 29,3%, Nordeste, com 19,4%, 

Norte com 18,5% e Sul, com 15,5%. (Paviani, 2005, p. 38). 

 

A violência concentrou-se sobremaneira nas áreas urbanas. O crescimento foi 

mais notado nas 14 maiores regiões metropolitanas do país, incluindo o Distrito 

Federal e a região do entorno. Segundo Ana Vasconcelos, no ano de 2000 essas 

regiões concentravam 35,6% da população brasileira e respondiam por 59,3% do 

número total de homicídios. Permitindo assim concluir que o fenômeno do aumento 

da violência é essencialmente urbano. (Paviani, 2005, p. 40). 

 

O Distrito Federal, seguindo a tendência do restante do Brasil, apresentou 

índices crescentes de homicídios nas últimas duas décadas. Entre 1980 e 2000 a 

taxa de homicídios no Distrito Federal passou de 12,3 para 33,3 óbitos em 100 mil 
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habitantes, o que equivale a um aumento de 16,9%, índice maior do que o 

equivalente a taxa nacional. A partir de 1980 as taxas no Distrito Federal cresceram 

mais aceleradamente do que a taxa nacional. (Paviani, 2005, 40) 

 

REGIÃO Taxa de homicídios por 100 mil habitantes 

Norte 18,5 

Nordeste 19,4 

Sudeste 36,6 

Sul 15,5 

Centro-Oeste 29,3 

Brasil 26,7 

Fonte: Ripsa, Indicadores e Dados Básicos, 2003. Disponível em: www.datasus.gov.br. (PAVIANI, 

2005, p. 40) 

 

Comparando-se a taxa de mortalidade por homicídio no Distrito Federal com 

as das demais capitais brasileiras no ano de 2000, verifica-se que ela encontra-se 

em um nível intermediário. Em uma primeira categoria, encontram-se aquelas que 

apresentam taxas de homicídios superiores a 60 por 100 mil habitantes: Recife, 

Porto Velho, Vitória, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro. No grupo intermediário 

estão as capitais com taxas de homicídios entre 30 e 59: Macapá, Boa Vista, 

Aracaju, Maceió, Campo Grande, Brasília, Manaus, João Pessoa, Belo Horizonte, 

Rio Branco e Salvador. No terceiro grupo, com taxas inferiores a 30 homicídios por 

100 mil habitantes, encontram-se: Porto Alegre, Natal, Curitiba, Palmas, Belém, 

Goiânia, Fortaleza, São Luiz, Teresina e Florianópolis. Para essa comparação, as 

taxas de mortalidade por homicídios foram corrigidas, considerando-se parte dos 

óbitos por causas externas indeterminadas. 
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1.2. A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL 

 

Ao agrupar as regiões administrativas do Distrito Federal em três grandes 

regiões de acordo com a renda, fica nítido que nas regiões onde a renda dos 

responsáveis pela família é mais baixa, maior a proporção de homicídios. A relação 

entre a renda e a taxa de homicídio é evidenciada de modo muito claro na tabela 

apresentada abaixo: 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL 

Regiões  
Administrativas 

Renda Familiar População  
% 

Homicídios Média 
      (1999-2001) 

 
% 

Taxa  
(por 100.000) 

R$ S. M. 
 

Região 1 4.518,50 29,9 319.947 15,6 38 5,6 12,0 

Lago Sul 7.413,93 49,1 28.137 1,4 3 0,4 9,8 

Lago Norte 4.659,97 30,9 29.505 1,4 6 0,9 21,1 

Plano Piloto 3.631,59 24,1 198.422 9,7 26 3,8 12,9 

Cruzeiro 3.132,44 20,7 63.883 3,1 4 0,6 5,9 

        

Regiões  
Administrativas 

Renda Familiar População  
% 

Homicídios Média 
      (1999-2001) 

 
% 

Taxa  
(por 100.000) R$ 

 
S. M. 

 

Região 2 1.300,82 8,6 734.757 35,8 191 28,1 25,9 

Núcleo Bandeirante 2.100,50 13,9 36.472 1,8 7 1,0 18,0 

Guará 1.799,89 11,9 115.385 5,6 31 4,5 26,6 

Taguatinga 1.482,63 9.8 243.575 11,9 59 8,7 24,4 

Sobradinho 1.275,27 8,4 128.789 6,3 37 5,4 28,4 

Candangolândia 1.002,36 6,6 15.634 0,8 3 0,4 17,7 

Gama 900,93 6,0 130.580 6,4 40 5,8 30,4 

São Sebastião 895,32 5,9 64.322 3,1 15 2,2 23,1 

Regiões  
Administrativas 

Renda Familiar População % Homicídios Média 
      (1999-2001) 

% Taxa  
(por 100.000) 

R$ S.M. 
 

Região 3 616,52 4,1 996,442 48,6 421 62,0 42,2 

Riacho Fundo  786,16 5,2 41.404 2,0 6 0,9 14,2 

Ceilândia 676,06 4,5 344,039 16,8 150 22,1 43,7 

Brazlândia 655,85 4,3 52.698 2,6 23 3,4 43,3 

Paranoá 647,06 4,3 54.902 2,7 30 4,4 54,1 

Planaltina 618,45 4,1 147,114 7,2 63 9,3 43,0 

Santa Maria 587,44 3,9 98.287 4,8 35 5,2 35,7 

Samambaia 575,30 3,8 164,319 8,0 73 10,7 44,1 

Recanto das Emas 480,19 3,2 93.287 4,5 41 6,1 44,1 

 

Distrito Federal 1.498,71 9,9 2.051,146 100,0 679 100,0 33,1 

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre Mortalidades e IBGE, Censo Demográfico.  
* Nota: Valor do salário em 2000 era R$ 150,00. Inclui homicídios de residentes no Distrito Federal 
com Região Administrativa ignorada. (VASCONCELOS, 2005, p. 45) 
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A violência no Distrito Federal parece estar diretamente ligada à exclusão 

social. No centro preservado, os índices de mortalidade por violência são baixos, 

enquanto que na periferia apresenta índices muito elevados. Segundo Vasconcelos, 

para compreender a formação de Brasília e de seu aglomerado urbano e o papel 

político de preservação do centro e de transferência da população favelada e das 

invasões para a periferia, implicando um duplo processo de seletividade espacial e 

segregação social, é fundamental para entender a espacialidade da violência urbana 

no Distrito Federal. (Paviani, 2005, p.45) 

 

1.2.2 Características sociodemográficas das vítimas de homicídio no Distrito 

Federal 

 

Os dados do Ministério da Saúde permitem conhecer algumas características 

das vítimas, tais como sexo, idade, e estado civil. Essas características são 

necessárias para subsidiar a elaboração de políticas de prevenção da violência.  

 

Observa-se que entre 1999 a 2001, dos 2.038 óbitos por homicídios 

registrados no Distrito Federal, 92,7% são do sexo masculino. Uma razão de 13 

óbitos masculinos por cada óbito feminino. (Paviani, 2005, p.47) 

 

A elevada sobremortalidade masculina é uma característica da mortalidade 

por homicídios no Brasil, assim como em vários outros países. Entre 1980 e 2000, 

as taxas de mortalidade ente os homens saltaram de 22 homicídios por 100 mil 

habitantes para 63 por 100 mil. Entre as mulheres, houve um crescimento menor 

nas taxas de mortalidade por homicídios, de 2,1 óbitos por 100 mil habitantes para 
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4,5 por 100 mil. A evolução da mortalidade feminina por homicídios no Distrito 

Federal é muito próxima daquela observada para o Brasil como um todo. (Paviani, 

2005, p. 47) 

 

No que tange à distribuição etária da mortalidade por homicídio, os dados 

revelam que é a população jovem a mais atingida por essa violência. Metade das 

vítimas dos homicídios registrados no Distrito Federal entre 1999 e 2001 tinham 

menos de 25 anos de idade, 83% tinham menos de 40 anos. Entre 15 e 24 anos, 

concentraram-se 45% dos óbitos por homicídios nesse período. (Paviani, 2005, p. 

48) 

 

Comparando-se os dados de 1980 e 2000, verifica-se que, entre os homens, 

as taxas de mortalidade por homicídios apresentaram aumento acentuado entre as 

idades de 15 e 55 anos. Destacam-se os grupos de idades jovens – 15 a 19 anos e 

20 a 24 anos – cujas taxas passaram de 19 óbitos por 100 mil habitantes para 127 

por 100 mil, e de 48 óbitos por 100 mil habitantes para 146 por 100 mil, 

respectivamente. No grupo de 15 a 19 anos, a taxa aumentou em 9,8 vezes entre 

1980 e 2000, enquanto no grupo de 20 a 24 anos esse aumento foi de 6,6 vezes. 

Observa-se, portanto um rejuvenescimento acentuado da mortalidade por 

homicídios entre os homens no Distrito Federal. Com relação às mulheres, a 

mortalidade também se concentra nas faixas de idades adultas jovens: 75% dos 

óbitos femininos ocorreram entre 15 e 40 anos. O maior aumento no período 1980 a 

2000 ocorreu nessas faixas etárias, apesar de ser em níveis muito inferiores aos 

observados entre os homens. (Paviani, 2005, p.51) 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO. DISTRITO FEDERAL – 1999 A 2001 

Característica Freqüência % 

 

Sexo 

Homens 1890 92,7 

Mulheres 145 7,1 

Ignorado 3 0,1 

Total 2038 100,0 
 

Idade 

<15 96 4,7 

15 -24 922 45,2 

25-39 682 33,5 

40-59 253 12,4 

60+ 49 2,4 

Ignorado 36 1,8 

Total 2038 100,0 
 

Estado Civil 

Solteiro 1617 79,3 

Casado 292 14,3 

Viúvo 8 0,4 

Separado 55 2,7 

Ignorado 66 3,2 

Total 2038 100,0 

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade, 2002. (VASCONCELOS, 
2005, p. 49) 

 

Em relação ao estado civil, 79% dos óbitos por homicídios registrados no 

período de 1999 a 2001 são solteiros e 14% casados. Essa mesma distribuição, 

segundo o estado civil, é observada quando detalhada por sexo. A precocidade da 

mortalidade por homicídios no Distrito Federal explica essa elevada proporção de 

solteiros entre as vítimas, em ambos os sexos. Vale observar também que aqui se 

trata da informação sobre o estado civil das vítimas e não o estado matrimonial, que, 

no caso dos óbitos femininos, é uma variável de grande interesse na análise 

explicativa.  

 

As estatísticas acima citadas, como observado, mostram que a mortalidade 

por homicídios no Distrito Federal teve um aumento acentuado, sobretudo a partir 

dos anos 80. As principais vítimas são jovens do sexo masculino, residentes em 

regiões periféricas do Distrito Federal, fato que comprova a suposição de que quanto 
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mais afastada de Brasília a região, mais violenta ela é. Igualmente, a ser verdadeira  

tal premissa, pode-se concluir que quanto mais baixa a renda per capita da região 

administrativa maior a violência que incide nela. 

 

1.3 O MEDO DO CRIME  

 

Os índices de violência tanto no Distrito Federal como nos demais estados e 

países, parece indicar nexo causal entre o fenômeno da criminalidade e o do “medo 

do crime”. 

 

O “medo do crime” é uma sensação bastante debatida nos dias atuais. Ele 

reflete uma angústia individual, algumas vezes expandida à comunidade como um 

todo, diante do fenômeno de uma criminalidade rampante, aparentemente fora do 

controle, e do estado coletivo de insegurança que dele pode passar a decorrer. 

(Dantas, 2007, p. 01) 

 

Assim, é fato que o “medo do crime” causa um impacto negativo na qualidade 

de vida dos indivíduos e das comunidades, podendo, por isso mesmo, trazer 

conseqüências individuais, coletivas, políticas e econômicas significativas. Entre 

elas, vale citar, o dano psíquico; o abandono e esvaziamento demográfico de certas 

regiões; a descrença pública no Estado e nas autoridades da justiça e da gestão da 

segurança pública; a desvalorização imobiliária e conseqüente diminuição ou 

mesmo cessação do turismo local, bem como a perda econômica correspondente 

em termos de geração de renda. Tudo isso termina por mobilizar a opinião pública, 

inclusive com a participação da mídia, que passa a pressionar as autoridades 
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responsáveis pela gestão da segurança pública, no sentido da adoção de medidas 

(mais) efetivas de controle da criminalidade e neutralização ou cessação do “medo 

do crime”. 

 

Geralmente, uma variável de grande impacto no “medo do crime” é a 

possibilidade de dano físico resultante de um crime violento. Além disso, existem 

vários outros fatores-chave que têm sido associados ao fenômeno. Segundo Dantas 

(2007), residir perto de uma região com alto índice de criminalidade, já ter sido 

vítima de algum crime, desinformação, vulnerabilidade e isolamento social, são 

alguns fatores que contribuem para o aumento do medo do crime, que implica 

diretamente na diminuição da qualidade de vida individual e coletiva, fazendo dele 

uma verdadeira “doença social”. 

 

De acordo com o autor, áreas com altos índices de medo do crime e baixos 

índices de criminalidade significam que quando o medo é exacerbado e 

desproporcional às estatísticas criminais, tem-se o real problema do “medo do 

crime”, aquele definido anteriormente como “doentio”. Consiste na sensação da 

antecipação ou de angústia e ansiedade de se tornar vítima (anticipation of 

victimization) do crime, sem uma relação lógica com a realidade, o que acarreta 

prejuízo significativo da qualidade de vida individual e, eventualmente, coletiva 

(Dantas, 2007, p. 05). 
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1.4. SENSAÇÃO DE SEGURANÇA: A COMPONENTE PSICOLÓGICA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Segundo Dantas (2007, p. 10) o medo muitas vezes está presente na mente 

dos indivíduos que vivem muito próximos a áreas com grande número de ocorrência 

da criminalidade. Para os adeptos da chamada Teoria dos Padrões da Criminalidade 

– que parte da prevenção criminal situacional – o maior número de episódios de 

vitimização em relação a um determinado tipo de crime acontece numa mesma faixa 

horária e local pré-determinado, nos chamados “pontos quentes”. Dessa forma, o 

indivíduo que faz a trajetória coincidente com a rota do crime acaba criando um 

medo relacionado ao momento de sua eventual vitimização, já que se coloca ou é 

colocado em situações possíveis de ocorrência de crimes. 

 

Mas o nível de criminalidade (traduzido geralmente por “índices por 100 mil 

habitantes”) pode não ser proporcional ao sentimento de insegurança e medo de 

uma determinada região ou comunidade, pois além dos índices, existem outros 

aspectos a serem considerados, tais como as diversidades sociais (educação e 

renda), ambientais (distância do bairro de residência em relação ao centro da 

cidade) e individuais (experiência anterior em relação a vitimização pelo crime) que 

também podem contribuir para a formação da sensação de insegurança. (Dantas, 

2007, p. 11) 

 

Estudos realizados pelo Centro Britânico de Pesquisa Amostral sobre o Crime 

determinaram que o “medo do crime” tanto pode estar objetivamente relacionado 

com o nível real de criminalidade, como também pode ser desproporcional a ele. 
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Segundo Dantas, para melhor compreensão desse fato, foi desenvolvida uma matriz 

a fim de auxiliar a identificação da relação entre a percepção do medo e a 

criminalidade real, ou não, da região ou área da comunidade considerada. (Dantas, 

2007, p. 11) 

 

De acordo com a matriz existem, portanto, quatro possibilidades: 

 

1. Áreas com altos índices de medo do crime e baixos índices de 
criminalidade; 2. Áreas com altos índices de medo do crime e altos 
índices de criminalidade; 3. Áreas com baixos índices de medo do 
crime e baixos índices de criminalidade; e 4. Áreas com baixos 
índices de medo do crime e altos índices de criminalidade. (DANTAS, 
2007, p. 12) 

 

Nas áreas com altos índices de medo do crime e baixos índices de 

criminalidade, encontra-se o real problema do medo do crime e da sensação de 

insegurança, pois, neste caso, o medo é doentio, consistente na sensação da 

antecipação ou de angústia e ansiedade de se tornar vítima do crime, sem uma 

relação lógica com a realidade, o que acarreta prejuízo significativo da qualidade de 

vida individual e, eventualmente, coletiva. (Dantas, 2007, p. 13) 

 

Nas áreas com altos índices de medo do crime e altos índices de 

criminalidade, a sensação de insegurança e, conseqüentemente, o medo do crime, 

reflete uma reação racional da sociedade. Diante disso, a prioridade deve ser a 

introdução de alguma estratégia de redução criminal, com programas, 

preferencialmente, de gestão comunitária da segurança pública (polícia comunitária), 

visando não só reduzir índices, como também proporcionar uma decorrente 

sensação de controle da própria comunidade. (Dantas, 2007, p. 14) 
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Nas áreas com baixos índices de medo do crime e baixos índices de 

criminalidade, vê-se o modelo ideal de sociedade. Uma situação muito almejada, 

mas, que, é de todo hipotética no Brasil. Possui relação direta com a sensação de 

segurança que, geralmente, pode estar sendo promovida de maneira efetiva pela 

gestão da segurança pública, com o provimento regular de informação pública de 

boa qualidade sobre a criminalidade. (Dantas, 2007, p. 14) 

 

Finalmente, para as áreas com baixos índices de medo do crime e altos 

índices de criminalidade, temos uma situação que indica uma falta de 

conscientização sobre o tema, podendo expressar a banalização do crime, fruto da 

dessensibilização, desinformação ou má-informação acerca da criminalidade da 

região considerada.  

 

Dantas (2007, p. 14) assevera que “é importante, no caso, a implementação 

de medidas preventivas para a redução criminal e o incremento dos níveis de 

informação pública sem, contudo, promover um “surto” de medo na comunidade”.  

 

Como visto, algumas situações e circunstâncias ambientais podem ser 

decisivas para a exacerbação da sensação de insegurança e, conseqüentemente, 

desenvolver nos indivíduos o chamado medo do crime e todas elas estão totalmente 

relacionadas com a problemática da segurança pública. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS POSTOS COMUNITÁRIOS DE 

SEGURANÇA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

2.1 DA METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA 

 

Para chegar às conclusões do presente trabalho foi realizada ampla pesquisa 

de campo e também uma ampla pesquisa comparativa. Foram realizadas entrevistas 

com diversas pessoas, que, no ato da entrevista, responderam ao questionário cujo 

tema era “a efetividade dos postos comunitários de segurança”. Estabeleceu-se um 

raio de distância de até 100 metros de cada um dos sete postos objeto da pesquisa 

no que se refere ao trabalho de campo, região em que foram entrevistadas 12 

pessoas que vivem ou trabalham neste. A mesma quantidade aproximada de 

pessoas foi entrevistada nas regiões que compreendem 100 a 500 metros de raio 

dos postos, 500 a 1000 metros e entre 1000 e 2000 metros. Foram 346 

questionários respondidos com a população em geral, sendo que os critérios 

estabelecidos para selecionar os entrevistados onde foram pessoas adultas, 

alfabetizadas e que fossem estabelecidas no local, a fim de que pudessem 

responder às questões formuladas pessoalmente pelos entrevistadores, os quais 

perguntavam e anotavam os quesitos, esclarecendo dúvidas à interpretação das 

perguntas dos questionários (apêndice 01). Foram colhidas as mais diferentes 



24 
 

opiniões, em respostas às perguntas fechadas as quais serão amplamente 

estudadas no próximo capítulo. No que diz respeito aos policiais militares que 

trabalham nos sete postos objeto da pesquisa de campo, o autor pessoalmente 

comparecia aos postos, esclarecendo o objetivo do estudo. O total de 64 

questionários foram respondidos. Por hora, antes de adentrarmos nessa seara, se 

faz mister a análise de alguns conceitos relacionados ao tema do presente trabalho 

acadêmico, até mesmo para melhor compreensão do que será abordado adiante.  

 

Vários outros aspectos foram apontados nos 346 questionários feitos pelo 

pesquisador que serão melhor abordados adiante com o objetivo de comprovar a 

tese da efetividade ou não dos postos comunitários de segurança no combate à 

criminalidade no Distrito Federal. 

 

 

2.2 SOBRE O PODER DE POLÍCIA 

 

2.2.1 Fundamento teórico do poder de polícia 

 

Segundo Di Pietro, quando se estuda o regime jurídico-administrativo 

verificam-se dois aspectos fundamentais resumidos nos vocábulos: prerrogativas e 

sujeições. As primeiras, concedidas à Administração para oferecer-lhes meios para 

assegurar o exercício de suas atividades, e as segundas como limites opostos à 

atuação administrativa em benefício dos direitos dos cidadãos. (Di Pietro, 2008, p. 

106) 
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O tema relativo ao poder de polícia é um daqueles que se colocam em 

confronto esses dois aspectos: de um lado, o cidadão quer exercer plenamente os 

seus direitos; de outro, a Administração tem por incumbência condicionar o exercício 

daqueles direitos ao bem-estar coletivo, e ela o faz usando de seu poder de polícia. 

(Di Pietro, 2008, p. 106) 

 

O fundamento, pois, do poder de polícia é similar àquele defendido por 

Russeu no “O Contrato Social”, ou seja, o poder de polícia é o princípio segundo o 

qual há a predominância do interesse público sobre o interesse particular. Dando, 

portanto, à Administração posição de supremacia sobre os administrados, mas tudo 

em prol do bem comum. 

 

2.2.2  Evolução  

 

O vocábulo polícia vem do grego politeia, e era utilizado para designar todas 

as atividades praticadas em uma cidade-estado, nada tendo que ver com o 

significado atual da expressão. (Di Pietro, 2008, p. 106) 

 

No período feudal, o poder conhecido como jus politiae, que servia para 

designar tudo o que era necessário à boa ordem da sociedade civil sob a autoridade 

do Estado, em contraposição à ordem moral e religiosa. Tal ordem era de  

competência da Ordem Religiosa, e como tal, detido pelo príncipe em sua 

investidura divina. Nesta fase, conhecida historicamente como Estado de Polícia, o 

jus politiae compreendia uma série de normas postas pelo príncipe e que se 

colocavam fora do alcance dos Tribunais. (Di Pietro, 2008, p. 106) 
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Posteriormente, com o advento do Estado de Direito, o princípio da legalidade 

começou a se desenvolver precisamente para criar a noção de que o próprio Estado 

se submete às leis por ele mesmo postas. Em um primeiro momento, o Estado de 

Direito se desenvolveu baseado nos princípios do liberalismo, com a preocupação 

de assegurar ao indivíduo a ampla liberdade, com o livre exercício dos direitos 

individuais amplamente assegurados pela Declaração Universal de Direitos do 

Homem (1948), onde a atuação estatal constituía exceção, só podendo limitar o 

exercício dos direitos individuais para assegurar a ordem pública. (Di Pietro, 2008, p. 

106) 

 

Posteriormente com o advento do Estado Liberal, começa um período em que 

o Estado procura adotar uma postura mais intervencionista passando a estender-se 

à ordem econômica e social, além da segurança. (Di Pietro, 2008, p. 106) 

 

Antes do início do século XX, os autores começam a falar em uma polícia 

geral, relativa à segurança pública, e em polícias especiais, que atuam nos mais 

variados setores da atividade dos particulares, aproximando-se muito dos conceitos 

de polícia administrativa e polícia judiciária que temos nos dias atuais. (Di Pietro, 

2008, p. 106) 
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2.2.3  Conceito  

 

Segundo Di Pietro, o conceito clássico ligado à concepção liberal do século 

XVIII, o poder de polícia compreendia a atividade estatal que limitava o exercício dos 

direitos individuais e em benefício da segurança. (Di Pietro, 2008, p. 108) 

 

Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é 

atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em 

benefício do interesse público. 

 

Curiosamente, diversos autores como Di Pietro e Celso Antonio Bandeira de 

Melo apontam a definição do Código Tributário Nacional (CTN) como uma das mais 

completas definições no ordenamento jurídico brasileiro, vejamos: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos (...). 

 

O artigo 78 do CTN define poder de polícia como atividade da administração 

pública, mas no parágrafo único considera o seu exercício com observância do 

processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem 

abuso ou desvio de poder. 
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2.2.4  Polícia administrativa e judiciária 

 

O Poder de Polícia que o Estado possui incide em duas áreas de atuação: na 

administrativa e na judiciária. Segundo a doutrina específica sobre o assunto, a 

diferença entre as duas está no caráter preventivo que a administrativa tem, em 

contraposição ao caráter repressivo que a judiciária possui. (Di Pietro, 2008, p. 109) 

 

Segundo Di Pietro, a linha de diferenciação está na ocorrência ou não de 

ilícito penal. Com efeito, quando atua na área do ilícito puramente administrativo 

(preventiva ou repressivamente), a polícia é administrativa. Quando o ilícito penal é 

praticado, é a polícia judiciária que age. (Di Pietro, 2008, p. 109) 

 

A primeira se rege pelo Direito Administrativo, incidindo sobre bens e direitos 

ou atividades; a segunda, pelo direito processual penal, incidindo sobre pessoas. 

 

Di Pietro (2008, p. 109) aponta ainda outra diferença: a polícia judiciária é 

privativa de corporações especializadas (polícia civil e militar), enquanto a polícia 

administrativa se reparte entre diversos órgãos da Administração, incluindo, além da 

própria polícia militar, os vários órgãos de fiscalização aos quais a lei atribua esse 

mister. A exemplo, os que atuam nas áreas da saúde (ANVISA), educação, 

(Conselho Nacional de Educação) trabalho(Conselho Nacional do Trabalho), 

previdência social (Instituto Nacional de Seguridade Social (...). 
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2.2.5  Da segurança pública 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sem, contudo reprimir-se 

abusiva e constitucionalmente livre a manifestação do pensamento, por meio dos 

seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 

Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. (Moraes, 

2008, p. 792) 

 

Esta classificação foi adotada pela Constituição Federal de 1988, conforme 

ensina Alexandre de Moraes, ao prever taxativamente no art. 144, que a segurança 

pública, dever do Estado, é exercida para a preservação da ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros. (Moraes, 2008, p. 793) 

A Constituição Federal de 1988, para atender aos reclames sociais e para 

reduzir a possibilidade de intervenção das forças armadas na segurança interna, 

criou uma multiplicidade dos órgãos de defesa da segurança pública.  

 

O artigo 144, § 6º, da Constituição Federal localiza as polícias militares e os 

corpos de bombeiros militares como forças auxiliares e reserva do Exército, 

subordinando-os juntamente com as polícias civis, aos governadores dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios, aos quais compete a direção administrativa, 

funcional e financeira da polícia. (Moraes, 2008, p. 793) 
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E no § 7º do mesmo artigo está dito que a lei disciplinará a organização e o 

funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. 

 

Em outras palavras, como salienta Tercio Sampaio Ferraz Jr., devemos 

conscientizar-nos de que os temas da segurança pública não pertencem apenas às 

polícias, mas dizem respeito a todos os órgãos governamentais que se integram, por 

via de medidas sociais de prevenção ao delito. A comunidade não deve ser 

afastada, mas convidada a participar do planejamento e da solução das 

controvérsias que respeitem a paz pública. (Moraes, 2008, p.794)  

 

2.3 A SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

 

O DF possui população urbana de aproximadamente 2.041.146 habitantes, 

divididos em 30 Regiões Administrativas (RA). Tem um efetivo policial militar de 

aproximadamente 15.000 policiais da ativa. Seu índice de desenvolvimento urbano 

se compara a grandes cidades do mundo. Essa condição é bastante privilegiada em 

comparação a outros estados da Federação, pois os investimentos do governo e os 

salários são bem maiores, proporcionalmente. (IBGE 2000) 

 

Embora no Distrito Federal haja um número maior de hospitais, delegacias e 

servidores, há um grande descompasso com relação ao índice de desenvolvimento 

nas regiões onde existe uma maior infra-estrutura, próximas ao Plano Piloto, e nas 

demais regiões, com pouca infra-estrutura, mais afastadas do centro. Na maioria dos 

casos, quanto mais afastada do centro, mais violenta a região é, conseqüentemente 

menor o índice de desenvolvimento. (Cardoso, 2009, p.22) 
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Brasília foi planejada para comportar um número bem menor de habitantes, 

com o crescente aumento do processo migratório, muitos assentamentos e invasões 

foram criadas. Com o tempo essas aglomerações humanas foram transformadas em 

Regiões Administrativas, mas ainda faltava tudo. Não havia hospitais para todos, 

nem escolas, nem policiais nas ruas. Esse fenômeno aumentou a violência, pois os 

indivíduos que tinham que viver à margem da sociedade almejavam possuir os bens 

e condições financeiras daqueles indivíduos que estavam incluídos nela, gerando 

frustração e descontentamento com sua condição e fazendo-os praticar delitos e 

furtos. 

 

 

2.4 POLÍCIA, POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, POSTOS POLICIAIS: 

CONCEITOS E PARADOXOS 

 

A expressão polícia pode ser compreendida, institucionalmente, por um corpo 

de funcionários estatais autorizados a potencialmente aplicar a força no exercício de 

seus mandatos, “um mecanismo para a distribuição da força coercitiva não-

negociável, empregada de acordo com os ditames de um entendimento intuitivo de 

exigências situacionais”. Ainda assim, o policiamento não deve ser interpretado 

como uma atividade exclusiva desse tipo de organização estatal especializada – a 

polícia – mas sim como um conjunto amplo de atividades político-sociais cuja 

finalidade precípua é a manutenção da lei e da ordem. (Leite, 2007; Silva, 2007, p. 

28) 
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Destarte, apesar das duas expressões citadas deterem a mesma raiz 

etimológica, a expressão “policiamento” não se confunde com “polícia”. Esta última 

não detém universalmente o monopólio daquele serviço, posto que o “policiamento”, 

genericamente considerado, refere-se a um aspecto genérico do controle social, 

passível de ser exercido por uma pletora de organizações e iniciativas formais e 

informais. Com efeito, o policiamento é um reflexo de conflitos e contradições de um 

amplo contexto em que estão situadas a estrutura social e a economia política 

(Dantas et al, 2007, p. 2-3). 

 

Segundo Felipe Dantas (2007, p. 5), a polícia, diferentemente de todas as 

outras organizações de policiamento (caso, por exemplo, no Brasil, dos órgãos de 

fiscalização sanitária e do meio ambiente), se destaca em função de duas razões 

principais: primeiro, por ter acesso ao uso legítimo da força e, segundo, pelo fato de 

ela ser um serviço público permanente de atendimento de emergência, ao menos 

teoricamente, disponível para todos, em qualquer lugar, 24 horas por dia.  

 

A legitimidade, permanência e universalidade dos potenciais clientes dos 

serviços da polícia, fazem com que demandas sem precedentes possam ser feitas a 

ela, o que leva exatamente à perpetuação do chamado fetichismo policial. Esse tipo 

de crença, ou ideologia, a qual se reflete freqüentemente na própria cultura policial, 

tem o resultado perverso de fazer com que certas comunidades1 desconheçam ou 

deixem de valorizar outros meios de controle social. 

                                                 
1
 Comunidade pode ser entendida como uma coleção de grupos, com normas compartilhadas, valores 

semelhantes e modos de vida em comum. Dentro de tal determinação do que seja comunidade, existiriam 

aquelas, inclusive, impossíveis de serem definidas apenas geograficamente (as modernas "comunidades virtuais" 

seriam o exemplo último de tal entendimento, levado ao extremo). Em termos práticos, entretanto, via-de-regra a 

“comunidade” se refere ao bairro da moderna urbis da sociedade pós-industrial. Bairros, no entanto, não fazem 

parte do rol de unidades federativas que compõem a organização político-administrativa do Brasil. De acordo 
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Segundo o Desembargador Álvaro Lazzarini, a Polícia é conceituada como: 

 

O conjunto de instituições, fundadas pelo Estado, para que, segundo 
as prescrições legais e regulamentares estabelecidas, exerçam 
vigilância para que se mantenham a ordem pública, a moralidade, a 
saúde pública e se assegure o bem-estar coletivo, garantindo-se a 
propriedade e outros direitos individuais (LAZZARINI, 1995, p. 38). 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, 

considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção 

de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos (CTN, artigo 78). 

 

Ainda que a atividade policial seja exercida por diversas entidades 

governamentais que atuam como braços do Estado, por exemplo, como polícia 

sanitária responsável pela proteção da saúde pública, como polícia marítima, de 

posturas urbanas e de diversões públicas, entre outras, a que possui maior 

visibilidade é a polícia responsável pela segurança pública. 

 

                                                                                                                                                         
com o artigo 18 da Constituição Federal de 1988, a organização política do país "(...) compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios (...)". Em outras palavras, a unidade mais específica de organização 

social, sob o ponto de vista constitucional, é o Município. Assim, pode-se afirmar que, em termos práticos, à luz 

da realidade constitucional brasileira, a “comunidade” confunde-se com o próprio município, enquanto 

expressão minimalista da organização político-social do país. 
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Em consonância com a maior preocupação dos municípios com a questão da 

segurança pública têm-se a emergência de experiências que procuram contemplar 

as demandas dos cidadãos na consecução das atividades do sistema de justiça 

criminal, principalmente, as relativas à ação da polícia. Um desses novos arranjos é 

a aproximação do cidadão com as instituições policiais através de mecanismos 

como o policiamento comunitário, que parte do pressuposto de que a atividade de 

segurança pública é uma tarefa muito importante para ser deixada apenas nas mãos 

das organizações que constitucionalmente receberam essa missão. (Leite, 2007; 

Silva, 2007, p. 29) 

 

Esse modelo de policiamento se desenvolveu, originariamente, nos Estados 

Unidos, e em outros países democráticos, principalmente os de língua inglesa, a 

partir de experiências nas décadas de 1970 e 1980, podendo ser entendida 

enquanto uma parceria entre a polícia e a comunidade voltada para a melhoria da 

segurança pública através da identificação e resolução dos problemas da 

comunidade que aumentam o risco de crime. (Leite, 2007; Silva, 2007, p. 29) 

 

O grande mérito dessa política consiste na busca da superação da lógica 

tradicional de melhorar a segurança pública, a qual consistia na modernização 

tecnológica e profissional da polícia; centralização do comando e do controle nas 

mãos de profissionais qualificados para tanto; e preparação dos policiais para 

atender rapidamente às chamadas telefônicas (centros de atendimento de 

emergência) e para identificar e prender criminosos. Nesse sentido, a partir da 

contemplação da comunidade enquanto ator importante no diagnóstico dos 

problemas da criminalidade, bem como no planejamento, execução e avaliação das 
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políticas, planos, programas e ações de segurança pública, têm-se a emergência de 

um modo diferente, mais democrático e eficiente de se fazer polícia. (Leite, 2007; 

Silva, 2007, p. 29) 

 

No que se refere à eficiência, cabe ressaltar que essa passa a ser mensurada 

de forma distinta. Nesse sentido, a atividade policial passa a ser avaliada por vários 

indicadores, em detrimento da exclusividade das taxas de criminalidade que norteia 

o policiamento tradicional, tais como: satisfação da comunidade com a qualidade do 

trabalho da polícia e da segurança pública, além de pesquisas científicas para 

verificar o efeito de estratégias de policiamento na prevenção do crime e na 

manutenção da ordem pública. (Leite, 2007; Silva, 2007, p. 29) 

 

Ressalta-se que o policiamento comunitário assume necessariamente formas 

distintas em lugares diferentes, uma vez que as prioridades da polícia e as 

estratégias de policiamento devem ser ajustadas às necessidades e expectativas 

dos cidadãos de cada comunidade. Cada uma tem o direito não apenas de ser 

consultada, mas também de participar das decisões sobre as ações a serem 

implementadas pela polícia.  

 

No Brasil, a necessidade de institucionalização de uma nova forma de 

prestação dos serviços de segurança pública deveu-se à constatação da 

necessidade de reforma da polícia, a qual não foi contemplada de forma ampliada 

pela Constituição Federal de 1988. Tal situação permitiu que essa organização 

deixasse de reproduzir a violência arbitrária contra os excluídos, a tortura, a 
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chantagem, a extorsão, a humilhação cotidiana e a ineficiência no combate ao crime 

(Soares, 2003, p. 80).  

 

Assim, a partir da década de 1990, a estratégia de policiamento comunitário 

começou a se difundir em solo brasileiro, por meio da instituição de associações da 

comunidade voltadas para a segurança pública, com denominações variadas como 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública, os quais podem ser considerados 

como instâncias híbridas na medida em que propõem a constituição de espaços de 

deliberação entre as representações estatais e as entidades da sociedade civil. 

Nesse sentido, são uma associação que congrega pessoas do mesmo bairro ou 

município, que se reúnem para discutir com as instituições do Sistema de Justiça 

Criminal, notadamente a Polícia Militar, questões relativas à política de segurança 

pública, principalmente aquelas voltadas para a prevenção.  

 

As primeiras experiências dessa natureza são instituídas já no final da década 

de 1980, apesar de se consolidarem apenas nos anos posteriores. Assim, em 1988, 

são fundados os primeiros Conselhos Comunitários de Segurança Pública em 

Guaçuí e Alegre no Espírito Santo, com a experiência sendo disseminada pelo país, 

como na cidade do Rio de Janeiro em 1995. Em São Paulo, apesar da criação dos 

conselhos comunitários em 1985 através de decreto, e sua regulamentação em 

1986, tais experiências foram tomar corpo na década seguinte, a qual tem se 

apresentado como das mais ambiciosas nesse sentido. Outros Estados 

capitanearam ações similares como a polícia comunitária em Minas Gerais em 1993, 

ou a polícia cidadã na Bahia. (Cruz, 2006; Batitucci, 2006) 
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Os resultados dessa experiência no Brasil, tal como destacado por Cruz e 

Batitucci (2006), são bastante distintos dos observados no restante do mundo. 

Primeiro, porque as resistências a serem vencidas são muito maiores, em razão da 

ausência de uma tradição democrática, sobretudo, no âmbito policial. Soma-se a 

isso o fato dessa estratégia ser apropriada fundamentalmente apenas pela polícia 

militar, dada a crença de que apenas essa organização é responsável pela 

prevenção dos delitos e que para fins de persecução criminal esse tipo de ação não 

traria nenhum benefício. Por fim, cabe destacar que a dificuldade da polícia em 

superar sua tradição militar, hierarquizada e centralizadora, faz com que muitos 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública sejam apenas regulamentados, sem 

serem implementados, ou ainda, chegam a se materializar, mas não são capazes de 

continuar em atividade ao longo do tempo (Cruz, 2006; Batitucci, 2006). 

 

Por outro lado, uma virtude dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública consiste na tentativa de quebrar o ciclo de auto-reprodução da ideologia 

policial tradicional, em que o criminoso é visto de forma estereotipada. Desta nova 

forma, poderiam ser visualizados de maneira distinta, com foco da ação policial, 

permitindo que construções a respeito do perfil dos delinqüentes sejam revistas.  

 

Do lado da população, esses arranjos institucionais propiciam um melhor 

conhecimento do trabalho policial, fazendo com que esse deixe de ser temido e 

passe a ser valorizado e acompanhado por todos os cidadãos. Com isso, têm-se o 

aumento da legitimidade da organização policial perante a comunidade, uma vez 

que todas as suas estratégias de ação são previamente debatidas com os indivíduos 
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residentes na área na qual essa será implementada, com o foco preventivo 

superando o reativo (Soares, 2000, 85).  

 

Contudo, para que essa estratégia possa se reproduzir ao longo do tempo, 

faz-se indispensável a transparência da organização policial no que tange aos 

efeitos de cada ação implementada. Por sua vez, isto permite à comunidade avaliá-

la e controlá-la em seus excessos. Assim, a dificuldade de responsabilização das 

organizações policiais tem feito com que em raras situações esse pressupostos do 

policiamento comunitário venham a ser implementados fazendo com que, em 

algumas situações, a população tenha toda a sua credibilidade na polícia minada.  

 

Essa situação torna-se ainda mais problemática na medida em que essas 

experiências não têm como conseqüência a redução das taxas de criminalidade. O 

que se percebe ao longo de todo o período de implementação e funcionamento dos 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública em todo o país é a ascensão das 

taxas de criminalidade e violência. Em algumas situações, eles são utilizados pela 

própria organização policial para suscitar o fim de experiências dessa natureza 

(Cruz, 2006; Batitucci, 2006, p. 06). 

 

A explicação apontada pelos autores citados para os avanços e retrocessos 

na implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública evidentemente tem suas razões, é fato da sua adesão ser superior no 

interior, onde as relações entre polícia e sociedade são mais estreitas e o nível de 

sociabilidade mais elevado do que nas metrópoles. Nesse sentido, apesar de todos 
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os avanços apresentados pela inserção da filosofia de policiamento comunitário no 

Brasil, poucos avanços foram realmente consolidados.  

 

Outro ponto de destaque na aproximação da população com o sistema de 

justiça criminal foi a criação dos órgãos de controle internos-  Ouvidorias de Polícia, 

como instituição de controle externo das organizações policiais pelo cidadão. No 

Brasil, a instituição das ouvidorias a partir de meados da década de 1990 em alguns 

estados da federação foi marcada por uma descrença inicial da população na 

própria polícia, e pela impunidade de seus membros quando do descumprimento da 

lei, em episódios como o Carandiru, Vigário Geral, Favela Naval, ônibus 174, 

Corumbiara e Eldorado dos Carajás, dentre outros; apesar do movimento por maior 

responsabilização do setor público. Marcada por uma estrutura deficiente quanto ao 

aporte de recursos, celeridade e publicização de suas ações, as ouvidorias revelam-

se por outro lado como promissora fonte de institucionalização para um controle 

jurídico e político das organizações policiais, com isso melhorando a função policial 

de proteção com respeito para com a população (Cruz, 2006; Batitucci, 2006, p. 07). 

 

Ressaltam Cruz e Batitucci (2006, p. 08) que para a institucionalização das 

ouvidorias como instrumento de defesa de cidadania e participação da sociedade 

civil no controle das atividades policiais, as ouvidorias devem romper com a 

resistência das organizações policiais ao controle externo, desenvolver estratégias 

contundentes de divulgação, investir na melhoria de suas condições de operações, 

acompanhamento e tratamento das denúncias recebidas para aumentar a 

efetividade das investigações. Cabe ainda ressaltar a necessidade de articulação do 

trabalho das ouvidorias com outras agências públicas e da sociedade, sustentando 
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políticas de segurança pública integradas, orientadas para aliar o combate à 

criminalidade e o respeito aos cidadãos.  

 

Todas essas experiências não podem ser tomadas de modo isolado no 

contexto da segurança pública em que vêm sendo aplicadas, pois iniciativas 

estanques em sua maioria não produzem resultado. Necessitam de articulação entre 

as distintas esferas de governo, órgãos e entidades responsáveis, além da 

participação da população, nomeadamente em nível federal, estadual e municipal. 

 

Eis aqui a definição dada por Leite e Silva ao citar Robert Trojanowicz e 

Bonnie Bucqueroux: 

 

Policiamento comunitário é uma filosofia e uma estratégia 
organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população 
e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a 
comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar, e 
resolver problemas contemporâneos tais como crime, drogas, medo 
do crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do 
bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área. 
(LEITE, 2007; SILVA, 2007, p. 29) 

 

Segundo a definição de Gelson Vinadé, pensou-se em um quadro 

comparativo contendo as diferenças entre o policiamento convencional e o 

policiamento comunitário, vejamos: 
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Aspecto Policiamento Convencional Policiamento Comunitário 

Ação da Polícia Mais reativa. O policial responde às 
solicitações. Não se preocupa com as 
causas. 

Ênfase na prevenção, na antecipação, na 
eliminação dos indicadores de desordem. 

Prioridade de defesa Patrimônio. A vida e a dignidade das pessoas. 

 
 
Atuação do policial 

Vários bairros ou distritos. Esforço maior ou exclusivo num mesmo 
bairro ou distrito. 

Anônima. Atendimento mais impessoal. O policial conhece as pessoas e é 
conhecido pela comunidade. Estabelecer 
relações é fundamental. Atendimento mais 
personalizado. 

O papel do policial É um mero executor. Atua como um chefe policial local. Tem 
mais responsabilidade e liberdade de ação. 

Papel do cidadão Colaborador. Parceiro. Co-autor. Co-responsável. 

Participação da comunidade 
nos assuntos referentes à 
segurança pública 

Baixo grau de participação. Alto grau de participação. 

 
 
Decisões 

Baseadas em técnicas e táticas 
policiais. 

Também baseia-se em técnicas e táticas 
policiais. As estratégias são inspiradas em 
questões levantadas na própria 
comunidade. São valorizadas as decisões 
colegiadas. 

Iniciativa das ações Mais centralizada. Ênfase na descentralização. 

Relacionamento interpessoal Baixo. Esforço prioritário. 

Coleta de dados e informações 
pela Polícia 

Trabalha-se com menos informações. Trabalha-se com mais informações, 
principalmente as fornecidas pela 
comunidade. 

Relações com a Polícia Civil e 
outros órgãos afins 

Compartimentado. Busca o modelo integrado. 

Quadro 1 – Diferenças entre o policiamento convencional e o policiamento comunitário. (LEITE, 2007; SILVA, 
2007, p. 30) 

 

No que diz respeito a postos policiais, poderíamos fazer a seguinte pergunta: 

Todo posto policial, qualquer que seja sua nomenclatura, seria um posto de polícia 

comunitária? 

 

A exemplo dos postos de polícia rodoviária, utilizados em milhares de 

rodovias estaduais pelo Brasil, não possuem qualquer semelhança com um posto de 

polícia comunitária, pois, de acordo com o comparativo do quadro acima, não 

exercem em sua essência a interação com a comunidade, apesar do seu contato 

com ela. 

 

Por outro lado, conforme vimos, para que seja exercida verdadeiramente a 

polícia comunitária é preciso haver ação pró-ativa, interação. Vejamos,portanto, o 

paradoxo: Se o policial militar está passivo no Posto Comunitário de Segurança 
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aguardando ser procurado pelo cidadão, como adiantar-se ao problema, como ser 

pró-ativo?  

 

Em tese, fica o questionamento: será a ação do policial que “simplesmente” 

guarnece um posto, coerente com a filosofia de polícia comunitária? A pergunta 

certamente será respondida no decorrer da pesquisa. 

 

2.5 DA POLÍCIA CIDADÃ 

 

Segundo enuncia Aderivaldo Martins Cardoso, o policiamento comunitário foi 

criado a partir da necessidade de aproximação entre a polícia e a comunidade. Entre 

1914 e 1919, na cidade de Nova Iorque surgiu a ideologia de policiamento 

comunitário, como modo de mostrar às camadas mais pobres da população o valor 

do trabalho policial e a dignidade desse trabalho. (Cardoso, 2009, p. 11) 

 

A prática do novo conceito de policiamento era feita pelos policiais da área de 

modo muito educativo e amigável. Os policiais convidavam os jovens para ajudar a 

polícia relatando violações da ordem em seus bairros, visitavam as escolas e 

explicavam o verdadeiro trabalho do policial, que era bem mais do que prender 

bandidos, era ajudar a melhorar a vida das pessoas, tornando o bairro em que 

viviam mais seguro, onde as pessoas pudessem viver com dignidade e alegria. 

(Cardoso, 2009, p. 11) 

 

A polícia local criou as “ruas de lazer”, colocando barreiras durante algumas 

horas da tarde em alguns quarteirões, barrando o tráfego e criando um ambiente 

onde as crianças e jovens pudessem brincar sem se preocupar com o trânsito e a 
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violência. Os locais escolhidos eram aqueles, sobretudo onde havia mães que 

trabalhavam fora e não tinham tempo nem condições de cuidar dos filhos. Nesses 

casos os policiais eram bem mais que militares (SIC), eram conselheiros, amigos e 

protetores dos jovens da região.  

 

As delegacias acumulavam, além de suas funções policiais típicas, um local 

para atender os anseios sociais da comunidade.Os policias atuavam como uma 

espécie de assistente social, indicando emprego para os desempregados, apoiando 

a população local em seus problemas diários. 

 

Segundo Cardoso (2009, p. 11), a polícia comunitária de Nova Iorque se 

tornou “uma polícia mais humana e mais legítima que busca uma ligação entre 

anseios e objetivos por meio de ações práticas e efetivas que possam amenizar os 

problemas causados pela criminalidade.”  

 

No Brasil, o desenvolvimento do ideal de polícia comunitária somente foi 

possível após a Constituição e 1988. Ao longo da história brasileira, desde o Império 

e toda a República, o pensamento e as idéias referentes à temática de segurança 

pública sempre seguiram uma lógica peculiar de garantir aos “donos do poder” sua 

manutenção por meio da força. 

 

A utilização do aparato policial brasileiro, principalmente em todo o período 

militar esteve totalmente desvirtuada de sua real missão. Houve um momento de 

ausência dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, no auge da ditadura, 
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onde a polícia apenas servia para garantir a incolumidade das leis e calar quem 

discordasse da opinião vigente.  

 

A edição do AI 05 foi responsável por atiçar as ações governamentais que 

visavam à repressão social, aumentando a repressão militar e policial, com a 

maximização dos procedimentos de tortura e o uso do aparelho policial para 

ampliação desse poderio militar. 

 

Com o advento da redemocratização, e da conseqüente Constituição de 

1988, a polícia brasileira iniciou um processo de mudança basilar, buscando 

reconfigurar o aprendizado secular de força, buscando uma mudança de paradigma, 

com o abandono da força expandida – autoritária, ilegal e blindada e adoção dos 

princípios democráticos e de libertação do pensamento crítico. 

 

Com os avanços conquistados pela Carta Constitucional e sob o discurso de 

um Estado Democrático de Direito, surgiram as primeiras tentativas de aproximar a 

polícia da sociedade, o que foi o nascimento do conceito de polícia comunitária, 

também chamada de polícia cidadã. 

 

Com toda certeza, o passado histórico das instituições policiais brasileiras 

dificultou a implantação do conceito de polícia comunitária no Brasil. Mesmo com a 

redemocratização, ainda hoje, o país enfrenta dificuldade para abandonar o modelo 

militarizado consolidado pela ditadura.  
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Segundo Cardoso (2009, p. 12), nas últimas duas décadas a sociedade 

brasileira vem sofrendo grandes transformações. “A democracia tem se fortalecido a 

cada dia, deixando para traz os arroubos ditatoriais do regime militar e buscando 

alternativas viáveis para uma melhor execução dos serviços prestados à 

comunidade”. 

 

Segundo Cardoso, a formação do policial deveria ser contrária à formação do 

militar em geral, pois o militar é treinado para matar e o policial deveria ser formado 

para educar, ajudar a prevenir os crimes, para civilizar, como agente do direito.  

 

Aponta ainda que o dever do policial é prevenir e reprimir o crime e não o 

cidadão. O militar tem armamento e a força como recurso principal, enquanto que o 

policial tem o diálogo como recurso imediato, sendo a força o último deles. 

 

O problema, como asseverado por Cardoso (2009, p. 12), é que o corpo 

policial reflete a ideologia do governo, pois os governantes é que ditam o ritmo que 

deverá se portar a polícia, ou seja, com um governo mais autoritário, mais autoritária 

e violenta será a polícia.  

 

A questão problema passa a ser o entendimento de como seria possível 

transformar o corpo policial para que tenha uma visão diferenciada da sociedade e 

como fazer com que estes policiais, com visão modificada, se aproximem da 

comunidade. 
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No mundo inteiro, nas democracias em geral, o policiamento orientado para a 

comunidade representa o lado progressista e avançado do policiamento. Em países 

da Europa ocidental e do Oriente, o policiamento comunitário tem sido citado como a 

solução para problemas de segurança pública. (Cardoso, 2009, p. 12) 

 

Apesar de muito comentado não há uma doutrina regulatória para o assunto. 

Na maioria das vezes tem-se um movimento retórico (grifo nosso) acerca da 

segurança comunitária, mas não há programas que ensinem como fazê-lo, nem 

regras de como implantá-lo. 

 

Trata-se na verdade de uma ideologia que, apesar de muito popular, ainda 

padece de complementação no sentido de aferir efetividade ao conceito de 

policiamento comunitário. Ainda segundo Cardoso, se quiser fazer algum progresso 

em relação ao policiamento comunitário deve: 

 

Atribuir um conteúdo programático a esse esforço, mas ele deve 
refletir a filosofia no nível de táticas e estratégias de operação. Pois 
se deixarmos de insistir neste aspecto, o policiamento comunitário 
será puro teatro, que talvez até possa ser interessante às próprias 
forças policiais, mas que terá pouca importância para as 
comunidades que essas forças se propõem servir. (CARDOSO, 

2009, p. 16) 

 

Dentro do conceito de segurança comunitária, a comunidade deve ser vista 

como “co-produtora” da segurança e da ordem, juntamente com a polícia. Por essa 

razão, a premissa central do policiamento comunitário é que a população deve 

exercer um papel mais ativo e coordenado na obtenção da segurança,o que impõe 

uma nova postura da polícia na atividade fim.  
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O policiamento comunitário não questiona o objetivo do policiamento, mas os 

meios utilizados. Segundo estudo sobre o tema, várias espécies de reorientações do 

patrulhamento têm sido praticadas em nome dele. A mudança mais dramática é o 

deslocamento dos policiais das viaturas para pequenos postos descentralizados de 

policiamento. A existência dos postos em si não deveria excetuar as rondas a pé e 

motorizadas, que são formas que a policia tem de interagir com a comunidade. Na 

primeira opção a interação é ainda maior, pois ocorre o corpo a corpo entre a polícia 

e a comunidade. É a hora onde deveria haver uma mesclagem dos policiais com a 

comunidade em prol do desenvolvimento da confiança e do entrosamento entre 

ambas as partes. 

 

As autoridades que cuidam da segurança pública passaram a aprender com a 

comunidade e com os pesquisadores as questões que envolvem a violência urbana. 

Como assevera Felipe Dantas (2007, p. 02), “a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), utilizando a gestão comunitária, vem buscando introduzir, nos 

entes federativos, as melhores práticas da segurança pública, disponibilizando, para 

tanto, verbas especificamente destinadas para tal finalidade”. 

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito 

Federal (SESPDSDF), por exemplo, em recente reestruturação, criou uma 

Subsecretaria de Programas Comunitários (SUPROC). Isso ilustra bastante a 

dimensão e importância que a temática passou a ter, o que tornou a SESPDS-DF 

elegível para receber as verbas federais correspondentes para segurança pública. 

(Dantas, 2007, p. 02) 

 



48 
 

Sob esse escopo, alguns programas já vêm sendo desenvolvidos pela 

SESPDS-DF onde se pode citar o programa "Picasso Não Pichava", "Esporte à 

Meia-Noite", dentre outros. Tais programas apresentam bons resultados e foram 

bem recebidos pela comunidade, representando uma iniciativa louvável do Distrito 

Federal e dos demais estados que já se engajaram em esforços análogos. (Dantas, 

2007, p. 02) 

 

Com a realização de estudos de avaliação e o passar do tempo, Felipe 

Dantas espera que: 

 

Haja uma sedimentação da cultura de prevenção, nos moldes da 
moderna gestão científica, com os atuais programas, e outros, sendo 
devidamente avaliados para que sejam ampliados e/ou 
descontinuados. O horizonte disso, segundo as melhores práticas 
mundiais, é a expansão da prevenção como política pública básica 
de segurança pública, ou voltada para o "proativo", ao contrário da 
praxe contemporânea, bastante disseminada, que ainda privilegia a 
reatividade e a repressão não-focada em locais específicos, nem em 
grupos de risco, tampouco em problemas comunitários costumeiros e 
antigos fenômenos por demais conhecidos das comunidades. 
(DANTAS, 2007, p. 02) 

 

Ao que tudo indica o melhor caminho a seguir, como demonstrado, é a 

conscientização da sociedade acerca da necessidade da mudança de paradigma 

com relação ao policiamento, buscando implantar uma visão preventiva ao invés de 

repressiva. A comunidade precisa entender que o entrosamento com o corpo policial 

poderá trazer enormes benefícios para a localidade. 
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2.6 DA CRIAÇÃO DOS POSTOS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA NO DISTRITO 

FEDERAL 

 

O atual governo do Distrito Federal solicitou ao Tribunal de Contas do DF a 

análise de viabilidade para implantação dos postos comunitários de segurança. No 

Plano de Ação de 2007 o TCDF se manifestou sobre a exeqüibilidade do Projeto do 

Governo como forma de gestão de segurança pública materializado na implantação 

de 300 novos Equipamentos Comunitários de Segurança. (Distrito Federal, 2007, p. 

03) 

 

Segundo as diretrizes do governo, serão instalados 01 posto policial para 

cada 2.000 residências, no intuito de incentivar a participação da comunidade nas 

formulações, implementações e avaliações das políticas de segurança pública e 

estratégias de policiamento, por meio da implantação da filosofia do programa de 

policiamento comunitário acima explicada. 

 

O Governo do Distrito Federal, sob o escopo de implantar um plano de 

segurança eficiente, que visasse proporcionar a segurança necessária a cada 

cidadão, assegurando o bem estar coletivo, protegendo os direitos de cidadania e 

mantendo a ordem social, além de manter o contato direto com a comunidade 

atendendo suas necessidades, solicitações, reclamações e colhendo sugestões e 

críticas, instalou os postos policiais. (Distrito Federal, 2007, p. 03) 

 

Ainda segundo o previsto no documento citado, vai constando que para que a 

sociedade ficasse satisfeita em seus anseios o Governo do Distrito Federal elaborou 
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em Julho de 2007 o planejamento dos 100 primeiros postos comunitários de 

segurança, com previsão de 60 novos postos para instalação de postos policiais 

distribuídos equitativamente entre todas as cidades, conforme tabela abaixo:  

 

RA CIDADE QUANTIDADE UNIDADE OBSERVAÇÃO 

I ASA SUL 04 1º BPM 03 novos 

II ASA NORTE 03 3º BPM 02 novos 

III GAMA 07 9º BPM 02 novos 

IV TAGUATINGA 08 2º BPM 02 novos 

V BRAZLÂNDIA 06 9ª CPMind 02 novos 

VI SOBRADINHO 04 13º BPM 02 novos 

VII PLANALTINA 06 14º BPM 03 novos 

VIII PARANOÁ 03 10ª CPMind 02 novos 

IX NÚCLEO BANDEIRANTE 02 12 ªCPMind 01 novos 

X CEILÃNDIA 07 8º BPM 03 novos 

XI GUARÁ 03 4º BPM 02 novos 

XII CRUZEIRO 02 11ª CPMind 02 novos 

XIII SAMAMBAIA 06 11º BPM 03 novos 

XIV SANTA MARIA 04 14ª CPMind 02 novos 

XV SÃO SEBASTIÃO 03 17 ª CPMind 02 novos 

XVI RECANTO EMAS 02 18 ª CPMind 02 novos 

XVII LAGO SUL 02 15ª CPMind 02 novos 

XVIII RIACHO FUNDO 04 19ª CPMind 02 novos 

XIX LAGO NORTE 02 3º BPM 01 novos 

XX CANDANGOLÂNDIA 02 12ª CPMind 02 novos 

XXI ÀGUAS CLARAS 03 2º BPM 02 novos 

XXII RIACHO FUNDO II 03 19ª CPMind 02 novos 

XXIII SUDOESTE 02 11ª CPMind 01 novos 

XXIV VARJÃO 02 3º BPM 01 novos 

XXV PARK WAY 03 12ª CPMind 01 novos 

XXVI SCIA 02 4º BPM 02 novos 

XXVII SOBRADINHO II 03 13º BPM 02 novos 

XXVIII JARDIM BOTÂNICO 01 17ª CPMind 01 novos 

XXIX ITAPOÃ 01 10ª CPMind 01 novos 

XXX SAI - - NÃO CONTEMPLADO 

TOTAL 100 POSTOS POLICIAIS 60 NOVOS 

Fonte: Polícia Militar do Distrito Federal. Planejamento Estratégico e Operacional. (DISTRITO FEDERAL, 2007, 
p. 05) 

 

A instalação dos postos comunitários de segurança previu ainda a utilização 

de um efetivo de 01 oficial para comandar um quantitativo de 30 policiais, sendo 04 

sargentos, 07 cabos e 19 soldados, o que depreende a utilização mínima de 9000 

policiais militares disponíveis e em atividade. Dessa totalidade o estudo inicial 

apresentado pelo Governo do Distrito Federal previu para cada turno de serviço a 

utilização de 04 policiais. (Distrito Federal, 2007, p. 06) 
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Segundo o documento em referência, o qual entrou em vigor a partir de sua 

assinatura em 12 de setembro de 2007(data de corte considerada para o estudo), a 

análise do efetivo do corpo policial indica que o efetivo existente e disponível na 

atividade fim, é de 13.501. Dos 17.735 policiais previstos, existem apenas 15.091, 

sendo que desse número, 2.027 encontram-se afastados e 3.003 encontram-se 

ocupados nas áreas administrativas. (Distrito Federal, 2007, p. 06) 

 

O TCDF em sua análise previu que a implantação dos postos de segurança 

comunitária traria grandes reflexos direitos para a comunidade em geral, com 

probabilidade de suprimir determinados serviços especializados, tais como 

policiamento diplomático, judiciário, escolar e outros, porque a Corporação não 

possui número de policiais nos serviços ditos como administrativos suficientes para 

manter os atendimentos emergenciais e assumir os 300 postos comunitários de 

segurança propostos, nas condições como foram apresentados. 

 

Segundo análise do TCDF para que o projeto fosse corretamente implantado 

orientou que deveria ser utilizado um efetivo de 16 policiais militares por Posto 

Comunitário de Segurança, o que depreenderia a utilização de um efetivo de 4.800 

policiais militares para cobrir os 300 Postos Comunitários de Segurança Previstos, 

vejamos: 

A fim de atender aos números e propostas estabelecidas pelos 

indicadores e cronograma e ações estudadas, a Polícia Militar do 

Distrito Federal propõem a instalação de Postos Comunitários de 

Segurança, estabelecendo efetivo de 01 Sargento responsável pelo 

expediente e coordenação dos policiais envolvidos. No serviço diurno 

composição de 03 equipes compostas de 01 cabo e 03 soldados 

cada, em escalas de 12 por 36, na proporção de 4 por 1 (serviço x 

folga), sendo que uma equipe com mesmo efetivo cobrirá as folgas, 
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reforçará o serviço, além de suprir os afastamentos necessários, 

totalizando um efetivo inicial de 12 (doze) policiais militares. Para o 

serviço noturno será composto de 03 equipes compostas por 01 cabo 

e 01 soldado cada, utilizando-se a terceira equipe do serviço diurno 

para cobrir os afastamentos necessários. (DISTRITO FEDERAL, 

2007, p. 08) 

 

Para o serviço diurno, cada equipe ficaria encarregada de manter 

policiamento a pé e motorizado, dentro de sua área de cobertura, mantendo os 

contatos necessários com toda a comunidade, através de guias de visitas e 

identificando todo e qualquer problema que abrangesse a comunidade. No período 

noturno, a equipe de serviço receberia reforço exclusivo de uma equipe de radio-

patrulhamento motorizado. 

 

Por fim a distribuição dos postos de segurança comunitária foi feita com base 

em informações dos Comandantes de Unidades Policiais em cada satélite, dos 

Administradores Regionais e também por grupos comunitários de liderança, que 

propuseram a distribuição dos postos que hoje já estão implantados, totalizando 100 

postos policiais em todo o Distrito Federal em setembro de 2009, data de corte do 

estudo. Vale ressaltar que o Governo do Distrito federal pronunciou-se oficialmente 

anunciando que suspenderia a implantação dos demais postos até que haja 

ingresso dos candidatos de nível superior na PMDF para fins de matrícula no curso 

de formação de praças, o que está sob a égide de ação judicial. 
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2.7 OS POSTOS NO DISTRITO FEDERAL: QUANTIDADE E ÁREAS DE 

ATUAÇÃO 

 

Os Postos Comunitários de Segurança fazem parte da política de segurança 

pública do Distrito Federal que promove a aproximação dos policiais com a 

comunidade. Os postos são equipados com viaturas, motocicletas, computador e 

rádios transceptores. Eles estão aptos a receberem comunicados de crimes, 

apoiarem em ocorrências, além de orientações gerais. (PMDF, 2009) 

 

Os Postos Comunitários de Segurança foram criados para que fossem 

referenciais para a comunidade em situações de risco, sua estrutura é pré-moldada, 

feita de aço e fibra de vidro. As unidades contam também com uma torre de oito 

metros de altura para fazer patrulhamento visual, e todo material dispensa 

manutenção não sofrendo com a ação da natureza (sol e chuva). 

 

Segundo o projeto de ação 2007, a arquitetura dos postos foi criada para se 

integrar naturalmente à paisagem, conforme se vê na figura abaixo: 

 
Foto: Posto Comunitário de Segurança 
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Com a implantação completa dos Postos Comunitários de Segurança, 

teríamos a seguinte distribuição: 

 

Região Administrativa População Nº de 
Postos 
Comunitári
os de 
Segurança 

Observações  
(Proporção de 01 PCS para cada 8.000 
habitantes) 

RA I – BRASÍLIA 204.836 26 ÁREA CENTRAL E ASA SUL E NORTE 

RA II – GAMA 145.678 18  

RA III – TAGUATINGA 271.543 34 TAGUATINGA E ÀGUAS CLARAS 

RA IV – BRAZLÂNDIA 59.597 07  

RA V – SOBRANDINHO 185.768 23 SOBRANDINHO E SOBRADINHO II 

RA VI – PLANALTINA 208.044 26  

RA VII PARANOÁ 66.979 08 PARANOÁ E ITAPOÃ 

RA VIII – N. BANDEIRANTE 44.698 05 NÚCLEO BANDEIRANTE E PARK WAY 

RA IX – CEILÂNDIA  360.447 45  

RA X – GUARÁ 134.228 17 GUARÁ, SCIA, E SAI 

RA XI – CRUZEIRO 76.949 09 CRUZEIRO E OCTOGONAL SUDOESTE 

RA XII – SAMAMBAIA 183.032 23  

RA XIII – SANTA MARIA 115.704 14  

RA IV – SÃO SEBASTIÃO 103.607 13  SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO 

RA XV RECANTO EMAS 132.738 16  

RA XVI – LAGO SUL 28.124 03  

RA XVII – RIACHO FUNDO 59.639 07 RIACHO FUNDO I E II 

RA XVIII – LAGO NORTE 33.933 04 LAGO NORTE E VARJÃO 

RA XIX – CANDANGOLÂNDIA 18.601 02  
   

 
TOTAL 2.433,853 300 
   

(POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2007, p. 10) 

 

A distribuição obedecerá à lógica da proporcionalidade da população do 

Distrito Federal, ou seja, nas áreas mais povoadas e mais violentas, um maior 

número de postos comunitários de segurança foi previsto.  

 

Segundo o Plano de Ação 2007, a distribuição por áreas, agrupando cidades 

satélites foi feita por uma distribuição criteriosa, baseando-se em informações dos 

Comandantes de Unidades Policiais em cada satélite, dos Administradores 

Regionais dessas cidades e por associações e lideranças comunitárias de cada 

região, propondo endereços, os quais foram levantados, avaliados tecnicamente e 

submetidos à análise do Grupo de Trabalho para ser efetivado e submetido à 

licitação, conforme distribuição, por cidade Unidade Policial Militar. 
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Com essa distribuição o GDF espera que o policiamento ostensivo 

disponibilizado nos postos comunitários de segurança, seja capaz de transformar o 

emprego do efetivo da corporação policial no intuito de garantir um aumento da 

sensação de segurança, redução da criminalidade, apoio/orientação para a 

comunidade. 

 

2.8 A EFETIVIDADE DOS POSTOS NO COMBATE À CRIMINALIDADE:  

 

Com tudo o que foi exposto até este ponto, percebe-se que para que a 

filosofia de gestão comunitária da segurança pública realmente funcione, faz-se 

necessário uma mudança no modelo tático e operacional de perfil dos policiais. A 

conduta deles deve ser mais proativa, voltada para o relacionamento com a 

sociedade. No próximo capitulo,na análise dos dados relativos à opinião dos policiais 

e da comunidade a respeito dos PCS, vão apontadas tais características. 

 

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal, para capacitar os policiais que 

vão atuar nos postos comunitários, deverá realizar cursos para orientar e educar os 

agentes policiais conforme a filosofia e estratégia organizacional de segurança 

comunitária. (Cardoso, 2009, p.42) 

 

Segundo Aderivaldo Cardoso, os pontos mais específicos desse objetivo 

seriam: 

 

1. Utilizar práticas voltadas para identificar e resolver os 
problemas da comunidade, minimizando as suas causas, para 
evitar que se transformem em um problema de segurança 
pública; 2. Aplicar a filosofia de segurança comunitária nas 
atividades de segurança pública, reconhecendo a importância da 



56 
 

proteção á dignidade humana e aos princípios de cidadania e da 
participação da comunidade nas questões de segurança pública; 
Capacitar o Agente de Segurança Pública para atuar como gestor 
de Posto Comunitário de Segurança; 3. Identificar os aspectos 
locais para viabilizar o processo de mobilização social; 4. 
Desenvolver habilidades necessárias para facilitar o 
relacionamento ente os profissionais de segurança pública e a 
comunidade. (CARDOSO, 2009, p. 42) 

 

É necessário que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal disponibilize 

cursos nessa área, pois somente os sargentos e alguns cabos possuem este tipo de 

conhecimento nessa área.  

 

Além da disponibilização de cursos de capacitação, para que a ideologia do 

policiamento comunitário seja implantada corretamente é necessário que sejam 

sanados os obstáculos atualmente enfrentados pelos postos já existentes e 

retratados por Aderivaldo Cardoso. Segundo o Autor, a aproximação entre a 

população e aqueles que prestam serviço, como por exemplo, os comerciantes não 

deve significar promiscuidade. 

 

A relação entre os agentes de segurança pública e comerciantes não significa 

que deva haver o pagamento de mensalidades, nem a oferta de regalos e agrados, 

como freqüentemente se ouve em noticiários diversos da televisão. Para Cardoso: 

 

Não há nenhuma evidencia de que isso tenha ocorrido nos 
lugares onde o policiamento comunitário tem sido implantado. 
Pode-se argumentar, no entanto que – pelo fato de o 
policiamento comunitário colocar a polícia mais perto das 
pessoas e ao mesmo tempo descentralizar o policiamento – 
isso significaria menos controle sobre as atividades diárias 
dos policiais do policiamento comunitário, o que daria origem 
às oportunidades para a corrupção. Além disso, como a 
corrupção é uma atividade essencialmente escondida, se 
realmente houver, seguramente não vai ser revelada. 

(CARDOSO, 2009, p. 43) 
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Mas para que a promiscuidade não ocorra é necessário que os comandantes 

responsáveis escolham bem quais os policiais que deverão fazer parte do grupo do 

policiamento comunitário, que possuam o perfil adequado para tanto. 

 

O policiamento comunitário, ao contrário, tem sido iniciado 
pelos executivos das forças policiais que ostentam a 
reputação de serem os profissionais melhores, mais 
inteligentes e progressistas existentes na administração 
policial. Eles são conhecidos pelo público como pessoas que 
não tolerariam corrupção e que, se possível, erradicariam a 
corrupção de seus departamentos. Eles são caracterizados 
como adeptos a um clima oposto àquele no qual a corrupção 
prospera. A partir dessa perspectiva, há pouca ou nenhuma 
relação entre o policiamento comunitário e a corrupção. 

(CARDOSO, 2009, p. 43) 

 

 

Contrapondo a posição do autor supra mencionado, verifica-se a questão da 

existência de um decálogo de polícia comunitária, qual seja o Plano de Policiamento 

número 01/03 – Estado-Maior – Polícia Militar do Distrito Federal – Terceira Seção 

do Estado Maior (PP01/03/EM/PMDF/3ªSEM), o qual preceitua que:  

(1) Incentivar e orientar os cidadãos como participar da identificação, priorização e 

solução dos problemas da comunidade; 

(2) Conhecer o cenário da comunidade atendida: comerciantes (grifo nosso), 

síndicos, líderes comunitários, líderes religiosos, moradores que apresentem 

conduta social indesejada, condições de iluminação pública, áreas desertas e/ 

ou perigosas, etc.;  

(3) Trabalhar proativamente, de modo a prevenir as ocorrências, não esperando 

que os problemas ocorram para a sua intervenção;  

(4) Agir de acordo com a lei, a responsabilidade e a ética policial-militar,  

transmitindo confiança à comunidade atendida; 

(5) Conhecer a rotina da comunidade: horários de saída e chegada do serviço, 

colégios, horários de abertura e fechamento do comércio (grifo nosso), 



58 
 

atenção aos comércios mais visados pelos criminosos como casas lotéricas, 

farmácias, padarias, estabelecimentos bancários, etc.; ruas e espaços públicos 

mais utilizados, residências cujos moradores encontrem-se ausentes;   

(6) Dedicar atenção especial à proteção das pessoas potencialmente vulneráveis: 

jovens, idosos e deficientes; 

(7) Agir com discernimento, aplicando a experiência adquirida, e, sobretudo, os 

conhecimentos técnicos-profissionais, na busca de soluções criativas para os 

problemas da comunidade; 

(8) Manter-se informado em relação a novos comerciantes (grifo nosso) e 

moradores, relatando aos superiores os casos que mereçam ações policiais 

específicas; 

(9) Integrar-se à comunidade, participando das reuniões e orientando as pessoas 

na solução dos conflitos. 

 

(10) Integrar-se à comunidade, participando das reuniões e orientando as pessoas 

na solução dos conflitos. 

 

Os outros obstáculos que o policiamento comunitário enfrenta são citados por 

Cardoso: 

 

1. Interferência das lideranças no comando das unidades, 
conhecida como troca de favores; 2. Distanciamento ente 
o comando e os policiais na linha de frente no 
policiamento comunitário; 3. Desconhecimento do 
comando sobre as estatísticas de atendimentos realizados 
pela PM ou dados da polícia civil; 4. Falta de diálogo entre 
o comando e a comunidade, ressalvando ainda que 
algumas “lideranças” falam em nome da comunidade, 
manipulando o comando, principalmente no que se refere 
aos locais onde ficarão os postos. (CARDOSO, 2009, p. 
44) 

 

Além desses obstáculos, pode-se ainda citar as dificuldades relacionadas à 

estrutura operacional e aparelhagem, como por exemplo, a falta de viaturas 
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disponíveis para os postos, a falta de rádios, de telefones, de pontos de internet, de 

computadores, de material de limpeza e até mesmo a falta de segurança nos postos. 

 

Não raro tem-se a notícia de ataques a postos comunitários de segurança. 

Segundo Cardoso (2009, p.33) alguns postos instalados em áreas consideradas 

“perigosas” foram salvos de ameaças, fato pouco divulgado no meio da tropa para 

não deixá-la preocupada. As ameaças e o medo de depredações criam no policial 

um sentimento de auto-preservação, fazendo-o proteger mais a si e ao posto do que 

ao cidadão.  

 

As reclamações sobre a falta de segurança são muitas, conforme demonstra 

matéria jornalística veiculada no DF/TV: 

 

O posto de policiamento comunitário foi instalado na QE 38 no dia 19 
de fevereiro e, na mesma madrugada, queimado. A polícia acreditava 
que o incêndio tenha tido relação com prisões de traficantes, mas a 
perícia, que ficaria pronta em 15 dias, ainda não saiu. O fogo 
começou por volta das 5 horas, se espalhou rapidamente e deixou o 
posto destruído. Os bombeiros levaram 30 minutos para apagar o 

incêndio. (CARDOSO, 2009, p. 33) 

 

Outro problema relatado é a quantidade de efetivo empregado para atuar nos 

postos comunitários de segurança. Na manhã do dia 7 de maio de 2007 o noticiário 

televisivo matinal "Bom dia DF" abordou uma importante questão da segurança 

pública do Distrito Federal. Especificamente, foi mostrado que no posto policial de 

Sobradinho II o efetivo atualmente empregado, por turno, estaria sendo de apenas 

dois policiais militares, dos seis policiais prometidos publicamente quando da 

campanha do atual Governador do Distrito Federal. (Dantas, 2007, p. 01) 
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Além da falta de efetivo para trabalhar nos postos, o mesmo posto acima 

mencionado estaria sem outras condições de pleno emprego operacional, devido à 

falta de instalações condizentes, de viaturas e até mesmo de telefonia fixa, condição 

esta muito comum nos postos do Distrito Federal como um todo. 

 

Segundo relata Felipe Dantas, doutor em segurança, em seu blog intitulado 

“Blog da Segurança Pública” a situação do posto policial de Sobradinho II foi 

apresentada "no ar", em matéria produzida in loco durante entrevista no estúdio da 

emissora com o próprio Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito 

Federal (SSPDS/DF). O titular da pasta comentou que o Comandante-Geral da 

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) havia informado, antes da entrevista, que 

tal posto estaria funcionando normalmente, conforme prometido em campanha. 

(Dantas, 2007, p. 01) 

 

Outro exemplo da falta de condições materiais a que os postos comunitários 

de segurança estão submetidos, é a notícia abaixo veiculada no DF/TV que relata 

que um posto, no coração de Brasília, estaria sem telefone, vejamos: 

 

O posto policial 312 Norte, que é novo, está sem telefone. Moradores 
têm que ligar para o orelhão próximo, quando precisam de ajuda. 
O posto da Polícia Militar foi inaugurado no início deste ano. De 
acordo com um grupo de moradores, na época, havia linha 
telefônica. “Quando foi inaugurado, eles tiveram a parcimônia de 
colocar um computador e o que é indispensável para o 
funcionamento do posto. Só que, tão logo foi feita a inauguração, 
tiraram tudo”, reclama o morador Francisco Rocha. Até o telefone foi 
tirado. A comunidade comprou um aparelho para o posto. Mas, há 
três semanas, todo mundo que ligava pedindo ajuda ou informação 
não era atendido. A prefeita da quadra, Eliane Werneck, foi ao posto 
para ver o que estava acontecendo. “Os moradores já vinham 
reclamando há algum tempo que ligavam à noite e durante o dia, e o 
telefone tocava e ninguém atendia. Ontem, quando fui ao posto, 
soube que o telefone estava desligado por contenção de despesas”, 
diz Eliane. Os moradores, agora, só podem ligar para o orelhão. Em 
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menos de 20 minutos a equipe do DFTV flagrou, por duas vezes, um 
policial indo atender o telefone fora do posto, debaixo de chuva. 
“Assim, o sistema de segurança fica falho”, fala a moradora Maria 
Aparecida Ribeiro. A Comunicação da Polícia Militar informou que a 
Brasil Telecom vai trocar o telefone com defeito, mas, segundo os 
moradores, o novo número que a empresa indicou também não 
atende. (REDE GLOBO, BRASÍLIA, 2009) 

 

Mais um exemplo: 

 

O posto policial do Lago Oeste foi inaugurado no fim de 2008 e já 
tem portas com problemas. Sem gravar entrevista, os policiais 
militares que trabalham no local contam que as motos para ronda 
nunca apareceram. E o pior: depois da meia-noite não tem nem 
viatura. “Não tem viatura, e quando tem, vem de Sobradinho”, diz 
uma pessoa que não se identificou. Na Fercal, também não tem 
moto, e só uma viatura é usada na ronda. “Tem viatura. Só que de 
vez em quando falta”, afirma o comerciante Elias Costa. Uma loja de 
cosméticos foi assaltada há poucos metros do posto policial. 
“Durante o dia, o povo está dentro da loja e eles ainda fazem isso? 
Então, é porque essa polícia não chama a atenção deles pra nada”, 
fala a comerciante Gizelle Gomes. Na última sexta-feira, dia 1º, o 
DFTV mostrou o posto da 312 Norte sem telefone. Os policiais 
atendiam à população em um orelhão. Quem mora perto dos postos, 
reclama que os policiais militares não saem de lá. “Acontece muita 
coisa enquanto eles estão presos né?”, fala uma moça. A gente 
precisa deles é na rua”, comenta a dona de casa Cleunice de Jesus. 
“Não adianta o policial ficar dentro do posto e não marcar presença 
dentro das quadras residenciais e nas comerciais”, diz o médico 
Carlos Megano. Para colocar os policiais dos postos nas ruas, o 
governo chamou militares da reserva. Até agora, 117 se inscreveram. 
Eles vão passar por exames médicos antes de assumir a nova 
função, daqui a um mês. Pelo trabalho, vão ganhar um abono de R$ 
800, mais auxílio alimentação e de farda. “Eles vão ser preparados 
para tratar a comunidade e receber as pessoas que vão aos postos 
com excelência. Os que estão nos postos vão para as ruas fazer o 
policiamento ostensivo, de acordo com a filosofia do policiamento 
comunitário”, diz o assessor da Polícia Comunitária da PM, coronel 
Walter Sobrinho. Hoje, dia 4, o governo anunciou que já abriu 
licitação para a compra de motos, viaturas e computadores para os 
postos policiais. (REDE GLOBO, BRASÍLIA, 2009) 

 

A segurança dos postos comunitários de segurança também é um problema 

recorrente que vem sendo anunciado em diversos veículos. Por mais pleonástico 

que se pareça falar em segurança num posto comunitário de segurança, esse é um 

assunto bastante discutido depois da implantação dos postos no Distrito Federal. 
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A questão chega a ser paradoxal, pois como pode um posto comunitário 

destinado a garantir a segurança de uma determinada região não conseguir garantir 

nem a sua própria segurança? Mas o fato é que, paradoxal ou não, a falta de 

segurança para os indivíduos que trabalham em postos comunitários de segurança 

tem preocupado os governantes, tanto é que se tem a notícia de um projeto de lei 

para blindar os postos comunitários de segurança.  

 

Tramita na Câmara o projeto de lei 7.111/06, do deputado Carlos Nader (PL – 

RJ), que determina a blindagem de postos policiais comunitários. A proposta obriga 

também a instalação de câmeras de vigilância nesses locais. Para o deputado essas 

medidas serão capazes de oferecer maior segurança aos policiais durante o 

exercício de sua função. O deputado afirma a necessidade de proteger o efetivo 

frente aos ataques dos bandidos: 

As bases comunitárias tornam-se alvos fáceis por se localizarem em 
postos estratégicos. As autoridades não lidam com bandidos comuns 
e não existe um enfrentamento entre ambos. A tática usada pelos 
bandidos é típica de guerrilha. (PL 7.111/06, CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, BRASÍLIA, 2006) 

 

Outro problema relacionando ao policiamento comunitário é chamada 

“síndrome da inutilidade”. Cardoso (2009, p. 45) afirma que muitos policiais estão 

com problemas por acharem que o novo serviço dentro dos postos comunitários os 

torna simplesmente “vigias de posto”. Eles se sentem inúteis e sem valor, pois 

estavam acostumados com o serviço operacional dinâmico em viaturas e pelas ruas.  

 

Como a filosofia verdadeira do policiamento comunitário não é conhecida, 

nem muito menos praticada, os policiais ao invés de procurarem o entrosamento 

com a comunidade se isolam dentro dos postos. E essa, definitivamente, nunca foi a 
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intenção do programa de ação para implantação dos postos comunitários. Percebe-

se, assim, que se faz necessário a aplicação de cursos capacitantes para todo o 

efetivo policial, pois, sem os mesmos a filosofia vai continuar sendo mal aplicada e a 

criminalidade continuará crescendo, vejamos; 

 

A reunião das associações de policiais militares e bombeiros com o 
presidente da Câmara Legislativa, Leonardo Prudente (DEM), e com 
o vice, Cabo Patrício (PT), marcada para esta terça-feira, foi adiada 
para a semana que vem. A passagem dos militares pela Casa, 
porém, deixou nos distritais a impressão da categoria quanto aos 
postos policiais implantados pelo GDF em todas as cidades. 
Impressão já anunciada há tempos por Cabo Patrício, policial militar, 
que sempre foi contrário à instalação dos postos. Na avaliação dos 
PM’s, os postos policiais acabam atrapalhando mais do que 
ajudando a segurança das regiões. Isso porque os policiais deixam 
de ficar rondando pelos bairros para ficarem parados dentro dos 
postos. Além disso, mesmo os profissionais escalados para as 
rondas acabam “dando uma passadinha” nos postos para visitar os 
colegas. “Perdemos duas vezes, perdemos os militares que ficam 
presos nos postos e os que, no lugar de circular, acabam ficando por 
lá também”, diz um PM. “Policial gosta é de ficar na rua”, 
complementa um coronel. De acordo com a categoria, os postos 
policiais dão a sensação de segurança apenas para as ruas e 
comércios vizinhos. O restante da cidade fica descoberto. “Vamos 
assistir em breve ao aumento da criminalidade, pode acreditar”, 
avisam. 

 

A problemática relativa aos postos comunitários de segurança é grande. 

Existem muitos benefícios no sistema de policiamento comunitário, mas também 

vários desafios a serem superados. O maior deles é aplicar efetivamente a filosofia 

de policiamento comunitário, procurando mudar a cultura local no sentido de buscar 

o entrosamento entre a comunidade e o corpo policial, mudanças essas que serão 

primordiais para a redução da criminalidade. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS, 

GRÁFICOS E QUESTIONÁRIOS 

 

 

 

3.1. A CRIMINALIDADE ANTES E DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS 

COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

 

Por ocasião da realização do presente estudo, foi encaminhado à Chefia do 

Estado Maior da PMDF, oficio solicitando informar as áreas de abrangência 

operacional relativas a dez postos policiais. A informação prestada pela Terceira 

Seção do Estado Maior foi de que, dos dez postos solicitados, somente cinco 

possuíam áreas definidas por informação dos comandos de suas respectivas 

unidades operacionais. Concomitante ao encaminhamento do oficio à chefia do 

Estado Maior foi encaminhado expediente à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública solicitando o encaminhamento das ocorrências policiais registradas nas 

áreas de atuação de 10 postos comunitários de segurança, sendo 04 deles na área 

oeste do DF, 03 na área leste e 03 na região metropolitana. Dos 10 postos 

solicitados, a secretaria enviou os dados de criminalidade relativos a somente 05 

deles, já que somente apenas este quantitativo possuía de área de abrangência 

operacional delimitada. São os seguintes: o posto nº 25 Ceilândia, o nº 20 do Gama, 

o nº 06 de Planaltina, o nº 17 de Samambaia e o nº 16 de Taguatinga. 
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Desafortunadamente, a secretaria supra referenciada deixou de encaminhar 

os dados relativos à media de tempo de atendimento de ocorrência de período 

anterior e posterior à instalação dos PCS, por razões as quais não foi possível 

avaliar. Em razão da ausência de tal informação, tornou-se impossível investigar o 

impacto da implantação dos postos em relação ao tempo de atendimento de 

ocorrências. No que diz respeito à informação da Chefia do Estado Maior em relação 

aos postos os quais não possuíam área operacional delimitada, apesar das 

insistências na solicitação, não obtivemos resposta oficial. 

 

Após a análise das entrevistas de campo que foram feitas nos 05 PCS, com 

os militares e com a comunidade, pôde-se definir sua atuação nas áreas sob a 

responsabilidade de tais postos, bem como sua efetividade no combate à 

criminalidade. 

 

A ação policial – que pode ser entendida como a somatória da rentabilidade 

policial em relação às prisões por tráfico, uso de drogas e armas apreendidas – nos 

cinco PCS melhorou em 3 postos e piorou em 02 deles. 

 

Os crimes, em geral, aumentaram em Ceilândia, de 609 para 686. Em 

Planaltina o número de ocorrências policiais aumentou de 155 para 208 unidades; 

em Samambaia, os crimes aumentaram de 398 para 434; em Taguatinga 

aumentaram de 422 para 528 e no Gama, os crimes diminuíram de 240 para 221 

unidades, conforme gráfico abaixo: 
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Para o título “crimes contra a pessoa” houve um aumento de 81 para 118 

crimes em Ceilândia, num período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com 

janeiro a julho de 2009. No Gama houve um aumento de 27 crimes para 28 crimes, 

no mesmo período. No Arapoanga, em Planaltina, houve um aumento de 21 para 30 

crimes, no período de dezembro de 2007 a junho de 2008 comparando-se com 

dezembro de 2008 a junho de 2009. Em Samambaia houve um aumento de 44 para 

47 crimes no período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com janeiro a julho 

de 2009. Em Taguatinga não houve variação do número de ocorrências sobre o 

título “crimes contra a pessoa”. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

CRIMES CONTRA A PESSOA 
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Para o título “crimes de roubo” houve uma diminuição de 202 para 124 crimes 

em Ceilândia, num período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com janeiro a 

julho de 2009. No Gama houve uma diminuição de 37 para 32 crimes, no mesmo 

período. No Arapoanga, em Planaltina, houve um aumento de 26 para 45 crimes, no 

período de dezembro de 2007 a junho de 2008 comparando-se com dezembro de 

2008 a junho de 2009. Em Samambaia houve um aumento de 132 para 151 crimes 

no período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com janeiro a julho de 2009; E 

em Taguatinga houve um aumento de 100 para 158 roubos, no mesmo período, 

vejamos gráfico abaixo: 

 

CRIMES DE ROUBO 

 

 

Para o título “crimes de furto” houve um aumento de 140 para 124 crimes em 

Ceilândia, num período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com janeiro a 

julho de 2009. No Gama houve uma diminuição de 68 para 36 crimes, no mesmo 

período. No Arapoanga, em Planaltina, houve um aumento de 36 para 48 crimes, no 

período de dezembro de 2007 a junho de 2008 comparando-se com dezembro de 

2008 a junho de 2009. Em Samambaia houve um aumento de 92 para 107 crimes 

no período de janeiro a julho de 2008 comparando-se janeiro a julho de 2009; Em 
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Taguatinga houve um aumento de 188 para 202 furtos, no período de janeiro a julho 

de 2008 comparando-se com janeiro a julho de 2009, conforme gráfico abaixo: 

 

CRIMES DE FURTO 

 

 

Para o título “crimes contra os costumes” houve uma diminuição de 05 para 

02 crimes em Ceilândia, num período de janeiro a julho de 2008 comparando-se 

com janeiro a julho de 2009. No Gama houve um aumento de 0 para 01 crime, no 

mesmo período. No Arapoanga, em Planaltina, houve um aumento de 0 para 02 

crimes, no período de dezembro de 2007 a junho de 2008 comparando-se com 

dezembro de 2008 a junho de 2009. Em Samambaia houve uma diminuição de 02 

para 0 crime no período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com janeiro a 

julho de 2009; Em Taguatinga não houve variação no número deste tipo de 

ocorrência. 

CRIMES CONTRA OS COSTUMES 
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Para o título “outros crimes antes e depois” houve um aumento de 181 para 

268 crimes em Ceilândia, num período de janeiro a julho de 2008 comparando-se 

com janeiro a julho de 2009. No Gama houve um aumento de 108 crimes para 124 

crimes, no mesmo período. No Arapoanga, em Planaltina, houve um aumento de 72 

para 83 crimes, no período de dezembro de 2007 a junho de 2008 comparando-se 

com dezembro de 2008 a junho de 2009. Em Samambaia houve um aumento de 

128 para 129 crimes no período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com 

janeiro a julho de 2009; Em Taguatinga houve um aumento de 122 para 136 crimes, 

no período de janeiro a julho de 2008 comparando-se com janeiro a julho de 2009. 

 

OUTROS CRIMES ANTES E DEPOIS 

 

 

Agora, após traçarmos um panorama geral dos crimes e ação policial dos 

cinco postos, passa-se a uma análise detalhada dos índices de criminalidade em 

cada uma das áreas estudadas. 

 

Analisando o gráfico relativo à área de atuação do Posto Comunitário de 

Segurança de Ceilândia, que tem sob responsabilidade as Quadras QNO 16 a QNO 

20, pode-se concluir que houve um aumento na ocorrência de crimes contra a 

pessoa. Os dados obtidos através da subsecretaria de operações e segurança 
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pública apontam para um aumento considerável nos números de vítimas de lesão 

corporal, uma pequena diminuição nos casos de tentativa de homicídio e uma 

pequena diminuição nos casos de homicídio, o que demonstra que pode ter havido 

um aumento de 25% nos crimes de homicídio, uma diminuição de 12,5% nos crimes 

de tentativa de homicídio e um aumento de 53,6% nos crimes de lesão corporal. 

 

Para os crimes contra o patrimônio, divididos em crimes de roubo e crimes de 

furto, chega-se à seguinte conclusão:  

 

Para os crimes de roubo (em todas as suas variações) tem-se uma 

diminuição nos tipos tentativa de latrocínio, roubo com restrição da liberdade da 

vítima, roubo a transporte coletivo alternativo, roubo em comércio e roubo a posto de 

gasolina. Percebe-se uma diminuição nas ocorrências nos períodos de janeiro de 

2008 a janeiro de 2009, o que pode indicar que houve uma diminuição nas 

ocorrências de alguns tipos de roubo após a implantação dos postos comunitários 

de segurança naquela região. Por outro lado, o gráfico apresenta um aumento no 

número de ocorrências nos tipos penais de roubo a coletivo, roubo a caminhões de 

bebidas, roubo de veículos e roubos diversos.  

 

No geral, houve uma diminuição de 13,9 % nos casos de roubo após a 

implantação do posto comunitário de segurança nº 25, nas quadras QNO 16 a QNO 

20 de Ceilândia. 

 

Com relação aos crimes de furto pode-se dizer que houve uma diminuição no 

número de ocorrências de furto de veículo, furto em veículo, furto em comércio e 



71 
 

furtos diversos. No caso de furto de veículo houve uma diminuição de 46,2%, nos 

casos de furto em veículo, uma diminuição de 34,8%, uma diminuição de 33,3% nos 

casos de furto a comércio e uma diminuição de 11,4% nos casos de furtos diversos. 

 

Nos casos de furto a residência, houve um aumento de 20,6% dos casos. O 

furto à residência foi o único caso de furto que aumentou dentre os tipos penais 

qualificados nessa categoria. 

 

Observa-se que houve uma diminuição geral de 11,4% nos casos de crime 

contra o patrimônio do tipo penal furto. 

 

Nos casos de crimes contra os costumes, pode ser observado que houve uma 

diminuição de 60% no total de registros, sendo que para o tipo penal estupro não 

houve alterações, nem para a forma consumada, nem para a forma tentada; para o 

tipo penal atentado violento ao pudor, houve uma diminuição de 75% nas 

ocorrências. 

 

Para os crimes tráfico de drogas e uso e porte de drogas, o primeiro não teve 

alteração e o segundo teve um aumento de 183,3% nas ocorrências. Para o crime 

porte de arma houve uma diminuição de 27,3% no número de ocorrências. 

 

Na análise do aumento da criminalidade do posto comunitário nº 25 de 

Ceilândia ainda há que ser considerado o que se chama de “outros crimes”, 

categoria que teve um aumento de 48,1% e ainda o número total de crimes e o total 

de ocorrências de atividade policial. 
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Para o total de crimes (para todos os tipos penais), houve um aumento de 

12,6% em 2009 no número de ocorrências registradas naquela localidade, e para a 

ação policial, expressão utilizada para mensurar a atividade dos policiais em relação 

à prisões por uso e tráfico de drogas e porte ilegal de armas, houve um aumento de 

34,8% de ocorrências, se comparado com o mesmo período de 2008, conforme 

tabela abaixo: 

 

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PCS Nº 25 
(QNO 16 A 20 DE CEILÂNDIA) 

NATUREZA TOTAL VARIAÇÃO 
(%) JANEIRO A  

JULHO 2008 
JANEIRO A  
JULHO 2009 

HOMICÍDIO 4 5 25 
TENTATIVA HOMICÍDIO 8 7 12,5 

LESÃO CORPORAL 69 106 53,6 

TOTAL CONTRA PESSOA 81 118 45,7 

 

LATROCÍNIO    

TENTATIVA LATROCÍNIO 1  -100 

ROUBO RES. LIBER VÍTIMA 3 2 -33,3 

ROUBO QUALIF COM EXTORSÃO    

ROUBO DE CARGA    

ROUBO COLETIVO 23 25 8,7 
ROUBO A TRANSPORTE ALTERN. 14 7 -50 

ROUBO A BANCO    

ROUBO A CASA LOTÉRICA    
ROUBO EM COMÉRCIO 11 6 -45,5 

ROUBO EM RESIDÊNICA 2 1 -50, 

ROUBO CAMINHÃO BEBIDAS 2 3 50 

ROUBO POSTO GASOLINA 1  -100 

ROUBO (DIVERSOS) 138 119 13,8 

ROUBO (VEÍCULOS) 7 11 57,1 

TOTAL ROUBO 202 174 -13,9 
 

FURTO DE VEÍCULO 13 7 -46,2 

FURTO RESIDÊNCIA 34 41 20,6 

FURTO COMÉRCIO 9 6 -33,3 

FURTO EM VEÍCULO 23 15 -34,8 

FURTOS DIVERSOS 61 55 -11,4 

TOTAL FURTO 140 124 -11,4 

 
TOTAL CONTRA O PATRIMÓNIO 342 298 -12,9 

 

ESTUPRO 1 1  

TENTATIVA DE ESTUPRO    

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 4 1 -75,0 

TOTAL CONTRA OS COSTUMES 5 2 -60,0 

 

OUTROS CRIMES 181 268 48,1 

 

TOTAL CRIME 609 686 12,6 

 

TRÁFICO DROGAS 6 6 0,0 

USO E PORTE DE DROGAS 6 17 183,3 

PORTE DE ARMA 11 8 -27,3 

TOTAL AÇÃO POLICIAL 23 31 34,8 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, OFÍCIO 122/09 – SOSP. 
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Desse modo, após a leitura e interpretação da tabela acima, pode-se afirmar 

que houve um aumento de 12,6% na criminalidade da região que fica sob os 

cuidados do Posto de Segurança Comunitária nº 25 de Ceilândia, no período de 

janeiro a julho de 2008 em relação a janeiro a julho de 2009, já que foi inaugurado 

em setembro de 2008. Nesse caso, o posto comunitário de segurança não foi capaz 

de reduzir os índices de criminalidade nas quadras QNO 16 a 20 de Ceilândia. 

 

Passa-se agora para a análise da atuação do posto comunitário de segurança 

nº 20 do Gama que tem sob seus cuidados a região compreendida entre as quadras 

22 a 33. 

 

Para os crimes contra a pessoa houve um aumento de 3,7% no total de 

crimes, sendo que para o crime de homicídio houve um aumento de 300% nos 

casos, para o crime de tentativa de homicídio houve um aumento de 200% nos 

casos e para o tipo lesão corporal, uma diminuição de 15,4%.  

 

Para os crimes contra o patrimônio, divididos em roubo e furto houve uma 

diminuição de 35,2%. Para o tipo penal de tentativa de latrocínio houve uma 

diminuição de 100% dos casos, para roubo em comércio, uma redução de 33,3% 

dos casos, para roubo a caminhão de bebidas, um aumento de 200%, para o crime 

de roubo a posto de gasolina, uma redução de 100% dos casos, para os casos de 

roubo diversos uma diminuição de 20,7% e para o roubo de veículos, um aumento 

de 50% dos casos.  
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Para os casos de furto, tem-se uma diminuição de 47,1% no total de casos, 

sendo que para o crime de furto de veículo, houve um aumento de 100% dos casos, 

para o crime de furto em residência, uma diminuição de 69,2 % no total de casos, 

para o crime de furto em comércio, um aumento de 25% dos casos, para o furto em 

veículo uma diminuição de 70,8% dos casos, e para furtos diversos, uma diminuição 

de 30,8% nos casos. 

 

Confrontando as duas categorias gerais de crimes contra o patrimônio: roubo 

e furto, chega-se à conclusão de que houve uma diminuição de 35,2 % no total de 

casos registrados no posto nº 20 do Gama, no período de janeiro a julho de 2008 em 

relação a janeiro a julho de 2009. 

 

Para os crimes contra os costumes tem-se um aumento apenas no tipo 

atentado violento ao pudor. Para esse tipo penal foi verificado um aumento de 100% 

dos casos. No mesmo período, janeiro a julho de 2008 comparado a janeiro a julho 

de 2009, não foi registrada nenhuma ocorrência de crimes contra os costumes. 

 

Computando-se, no geral, os crimes contra os costumes, tem-se um aumento 

de 100% dos casos.  

 

Para a categoria “outros crimes” verificou-se um aumento de 14,8% dos 

casos.  

 

Para a categoria ação policial – que pode ser entendida como a somatória da 

ação policial em relação às prisões por tráfico, uso de drogas e armas apreendidas – 
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observou-se uma diminuição de 50% dos casos de ação policial no que concerne 

aos crimes de tráfico de drogas, para o crime de uso e porte de drogas, houve um 

aumento de 33,3% na ação policial e para o crime de porte de arma, houve um 

aumento de 200% da ação policial. No total, a ação policial melhorou 33,3% no 

período de janeiro de 2008 com relação a janeiro de 2009 nos crimes de tráfico, uso 

e porte de drogas e também no crime de porte de arma, conforme tabela abaixo: 

 

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PCS Nº 20 
(QDs 22 a 33 do GAMA) 

NATUREZA TOTAL VARIAÇÃO 
 (%) JANEIRO A  

JULHO 2008 
JANEIRO A  
JULHO 2009 

HOMICÍDIO  03 300,00 
TENTATIVA HOMICÍDIO 1 3 200 

LESÃO CORPORAL 26 22 -15,4 

TOTAL CONTRA PESSOA 27 28 3,7 

 

LATROCÍNIO    

TENTATIVA LATROCÍNIO 01  -100,00 

ROUBO RES. LIBER VÍTIMA    

ROUBO QUALIF COM EXTORSÃO    

ROUBO DE CARGA    

ROUBO COLETIVO    
ROUBO A TRANSPORTE ALTERN.    

ROUBO A BANCO    

ROUBO A CASA LOTÉRICA    
ROUBO EM COMÉRCIO 03 02 -33,3 

ROUBO EM RESIDÊNICA  01  

ROUBO CAMINHÃO BEBIDAS 01 03 200,00 

ROUBO POSTO GASOLINA 01  -100,00 

ROUBO (DIVERSOS) 29 23 -20,7 

ROUBO  DE VEÍCULOS 02 03 50,00 

TOTAL ROUBO 37 32 -13,5 
 

FURTO VEÍCULO 01 02 100,00 

FURTO RESIDÊNCIA 13 04 -69,2 

FURTO COMÉRCIO 04 05 25,00 

FURTO VEÍCULO 24 07 -70,8 

FURTOS DIVERSOS 26 18 -30,8 

TOTAL FURTO 68 36 -47,1 

 
TOTAL CONTRA O PATRIMÓNIO 105 68 -35,2 

 

ESTUPRO    

TENTATIVA DE ESTUPRO    

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR  01  

TOTAL CONTRA OS COSTUMES  01  

 

OUTROS CRIMES 108 124 14,8 

 

TOTAL CRIME 240 221 -7,9 

 

TRÁFICO DROGAS 02 01 -50,00 

USO E PORTE DE DROGAS 09 12 33,3 

PORTE E ARMA 01 03 200,00 

TOTAL AÇÃO POLICIAL 12 16 33,3 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, OFÍCIO 122/09 – SOSP  
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Observa-se, na análise da criminalidade antes e depois da implantação do 

PCS nº 20 do Gama, que houve uma diminuição, na área compreendida entre as 

quadras 22 a 33, no número total de crimes de 7,9%. 

 

Agora passa-se à análise da criminalidade nas áreas compreendidas entre as 

quadras 06 a 10 do Arapoanga, na cidade de Planaltina, que está sob os cuidados 

do Posto Comunitário de Segurança nº 06. 

 

Para os crimes contra a pessoa, observou-se um aumento de 42,9% dos 

casos, sendo que para a categoria homicídio, houve um aumento de 50% dos casos, 

para a tentativa de homicídio houve um aumento de 100% dos casos e para a lesão 

corporal, houve um aumento de 31,3% do número de casos. 

 

Para a categoria crimes contra o patrimônio, houve um aumento geral de 50% 

dos casos. Nos crimes do tipo penal roubo, houve um aumento de 73,1% dos casos, 

e para os do tipo penal furto, um aumento de 33,3% no número geral de casos.  

 

Para tentativa de latrocínio, houve uma diminuição de 100% dos casos. Para 

roubo com restrição da liberdade da vítima houve um aumento de 100% dos casos, 

para roubo a coletivo não houve alteração. Para roubo em comércio houve um 

aumento de 100% dos casos, para roubos diversos, um aumento de 72,2% dos 

casos, para roubo a veículo um aumento de 100% dos casos. 
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Para os crimes capitulados sobre o título de crimes contra os costumes, 

houve um aumento de 200% nos casos, já para o “total de crimes”, houve um 

aumento de 34,2% dos casos. 

 

Com relação à ação policial na área de atuação do posto comunitário nº 06, 

pode-se concluir que houve uma diminuição de 14,3% nos casos de repressão ao 

porte de arma. No total da ação policial, houve uma diminuição de 12% nos casos 

de ação policial, no período de janeiro a julho de 2008 com relação a janeiro a julho 

de 2009, conforme se observada da tabela abaixo: 

 

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PCS Nº 06 
(QDs 06 a 10 de Arapoanga - PLANALTINA) 

NATUREZA TOTAL VARIAÇÃO 
 (%) DEZEMBRO 2007 

JULHO 2008 
DEZEMBRO 2008 
JULHO 2009 

HOMICÍDIO 02 03 50,0 

TENTATIVA HOMICÍDIO 03 06 100,0 

LESÃO CORPORAL 16 21 31,3 

TOTAL CONTRA PESSOA 21 30 42,9 

 

LATROCÍNIO    

TENTATIVA LATROCÍNIO 02  -100,00 

ROUBO RES. LIBER VÍTIMA  02 100,00 

ROUBO QUALIF COM EXTORSÃO    

ROUBO DE CARGA    

ROUBO COLETIVO 01 01 0,0 
ROUBO A TRANSPORTE ALTERN.    

ROUBO A BANCO    
ROUBO A CASA LOTÉRICA    

ROUBO EM COMÉRCIO 04 08 100,00 

ROUBO EM RESIDÊNICA  01  

ROUBO CAMINHÃO BEBIDAS    

ROUBO POSTO GASOLINA    

ROUBO (DIVERSOS) 18 31 72,2 

ROUBO (VEÍCULOS) 01 02 100,00 

TOTAL ROUBO 26 45 73,1 
 

FURTO VEÍCULO 01  -100,00 

FURTO RESIDÊNCIA 20 22 10,0 

FURTO COMÉRCIO 01 02 100,00 

FURTO VEÍCULO 04 01 -75,00 

FURTOS DIVERSOS 10 23 130,00 
TOTAL FURTO 36 48 33,3 

 
TOTAL CONTRA O PATRIMÓNIO 62 93 50,0 

 

ESTUPRO    

TENTATIVA DE ESTUPRO    

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR  02  

TOTAL CONTRA OS COSTUMES  02 200,00 

 

OUTROS CRIMES 72 83  
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TOTAL CRIME 155 208 34,2 

 
TRÁFICO DROGAS    

USO E PORTE DE DROGAS 01 01 0,0 

PORTE E ARMA 07 06 -14,3 

TOTAL AÇÃO POLICIAL 08 07 -12,5 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, OFÍCIO 122/09 – SOSP  

 

A análise geral que se pode fazer do gráfico acima é que a ação policial nas 

quadras 06 a 10 do Arapoanga em Planaltina diminuiu em 12,5% e que a 

criminalidade na mesma área aumentou em 34,2%, ou seja, após a instalação do 

Posto Comunitário de Segurança nº 06 não pôde ser observada a redução da 

criminalidade. 

 

O próximo Posto Comunitário de Segurança observado é o posto nº 17, 

responsável pelas quadras 510 a 518 de Samambaia.  

 

Nos crimes contra a pessoa houve um aumento de 6,8% dos casos, sendo 

que para os crimes de homicídio houve um aumento de 14,3% dos casos, para o 

crime tentativa de homicídio uma diminuição de 33,3% e para a lesão corporal, um 

aumento de 12,9%.  

 

Para os crimes contra o patrimônio houve um aumento de 15,2% no total de 

crimes, sendo que para os tipos penais qualificados sob o título de roubo houve um 

aumento de 14,4% e para furto um total de 16,3%. Para latrocínio houve uma 

diminuição de 100% dos casos, para roubo qualificado com restrição de liberdade da 

vítima houve uma diminuição de 66,7% dos casos, para os crimes de roubo em 

comércio um aumento de 11,1%, para roubo em residência não houve alteração, 

para o roubo a caminhões de bebida houve uma diminuição de 100% dos casos, 
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para o roubo a posto de gasolina, uma diminuição de 36,8% dos casos, para roubos 

diversos um aumento de 28,8% e para roubo de veículo um aumento de 45,5%. 

 

Para o furto de veículo houve uma diminuição de 12,5%, para o furto em 

residência de 94,1%, para o furto em comércio uma diminuição de 45,5%, para o 

furto em veículo um aumento de 50% dos casos e para furtos diversos, um a 

aumento de 4% dos casos. 

 

Para os crimes contra os costumes houve uma diminuição de 100% dos 

casos. Para a categoria outros crimes houve um aumento de 0,8% dos casos 

registrados de dezembro de 2007 a junho de 2008 com relação a dezembro de 2008 

a junho de 2009. No total de crimes houve um aumento de 9% de registros na área 

de atuação do posto comunitário de segurança nº 17 do Arapoanga. 

 

No que concerne à ação policial, temos uma diminuição de 40% do total de 

casos. Para tráfico de drogas houve uma diminuição de 77,8% dos casos, para uso 

e porte de drogas houve uma diminuição de 45,5% e para o porte de arma um 

aumento de 40% na ação policial, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PCS Nº 17 
(QDs 510 A 518 - SAMAMBAIA) 

NATUREZA TOTAL VARIAÇÃO 
 (%) JANEIRO A  

JULHO 2008 
JANEiRO A  
JULHO 2009 

HOMICÍDIO 07 08 14,3 

TENTATIVA HOMICÍDIO 06 04 -33,3 

LESÃO CORPORAL 31 35 12,9 

TOTAL CONTRA PESSOA 44 47 6,8 

 

LATROCÍNIO 01  -100,00 

TENTATIVA LATROCÍNIO  02  

ROUBO RES. LIBER VÍTIMA 03 01 -66,7 

ROUBO QUALIF COM EXTORSÃO    

ROUBO DE CARGA    
ROUBO COLETIVO  04  

ROUBO A TRANSPORTE ALTERN.  01  
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ROUBO A BANCO    

ROUBO A CASA LOTÉRICA    
ROUBO EM COMÉRCIO 09 10 11,1 

ROUBO EM RESIDÊNICA 02 02 0,0 

ROUBO CAMINHÃO BEBIDAS 07  -100,00 

ROUBO POSTO GASOLINA 19 12 -36,8 

ROUBO (DIVERSOS) 80 103 28,8 

ROUBO (VEÍCULOS) 11 16 45,5 

TOTAL ROUBO 132 151 14,4 
 

FURTO VEÍCULO 08 07 -12,5 

FURTO RESIDÊNCIA 17 33 94,1 

FURTO COMÉRCIO 11 06 -45,5 

FURTO VEÍCULO 06 09 50,0 

FURTOS DIVERSOS 50 52 4,0 

TOTAL FURTO 92 107 16,3 

 
TOTAL CONTRA O PATRIMÓNIO 224 258 15,2 

 

ESTUPRO    

TENTATIVA DE ESTUPRO    

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 02  -100,00 

TOTAL CONTRA OS COSTUMES 02  -100,00 

 

OUTROS CRIMES 128 129 0,8 

 

TOTAL CRIME 398 434 9,0 

 

TRÁFICO DROGAS 09 02 -77,8 

USO E PORTE DE DROGAS 11 06 -45,5 

PORTE E ARMA 05 07 40,0 

TOTAL AÇÃO POLICIAL 25 15 -40,00 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, OFÍCIO 122/09 – SOSP  

 

Como pode ser observado, na área de atuação do Posto Comunitário de 

Segurança nº 17, houve um aumento de 9% da criminalidade, ou seja, a implantação 

do posto comunitário não foi capaz de reduzir os índices de criminalidade na região 

de sua atuação. 

 

Por fim, resta analisar a criminalidade antes e depois da implantação do Posto 

Comunitário de Segurança nº 16, que cuida das quadras QND’s e QNC’s. 

 

Nos crimes contra a pessoa não houve alteração no geral, ou seja, a variação 

da criminalidade de antes e depois foi de 0%. Dentro dessa categoria, para os 

crimes de homicídio houve um aumento de 200%, para os crimes de tentativa de 
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homicídio houve uma diminuição de 75%, e para a lesão corporal houve um 

aumento de 4%.  

 

Para os crimes contra o patrimônio, houve um aumento de 25% dos casos, 

houve um aumento de 58% no total de roubos e um aumento de 7,4% no número 

total de furtos. 

 

Para o roubo qualificado por restrição da liberdade da vítima não houve 

alteração nos índices. Para o roubo em comércio houve uma diminuição de 14,3% 

dos casos, para roubo à residência houve um aumento de 50% dos casos, para 

roubos diversos houve um aumento de 48,6% dos casos, para roubo de veículos um 

aumento de 237,5%. 

 

Para o crime de furto a veículo houve uma diminuição de 46,7% dos casos, 

para o furto à residência um aumento de 41,2% dos casos, para o furto à comércio, 

um aumento de 122,2%, para o furto à veículo uma diminuição de 26,7% e, por fim, 

para furtos diversos não houve alteração nos índices de criminalidade. 

 

Para os crimes contra os costumes não houve alteração dos índices de 

criminalidade. 

 

Para o título “outros crimes” houve um aumento de 11,5% no total de crimes 

registrados na região de atuação do Posto Comunitário de Segurança nº 16. Para o 

total de crimes, houve um aumento de 19,5% no período de janeiro a julho de 2008 

com relação a janeiro a julho de 2009. No que concerne à atuação policial descrita 
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como “ação policial”, a tabela abaixo demonstra que a ação policial na região 

diminuiu 66,7%. 

 

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PCS Nº 16 
(QDs E QNC’s - TAGUATINGA) 

NATUREZA TOTAL VARIAÇÃO 
 (%) JANEIRO A  

JULHO 2008 
JANIERO A  
JULHO 2009 

HOMICÍDIO  02  
TENTATIVA HOMICÍDIO 04 01 -75,0 

LESÃO CORPORAL 25 26 4,0 

TOTAL CONTRA PESSOA 29 29 0,0 

 

LATROCÍNIO  01  

TENTATIVA LATROCÍNIO    

ROUBO RES. LIBER VÍTIMA 02 02 0,0 

ROUBO QUALIF COM EXTORSÃO    

ROUBO DE CARGA    

ROUBO COLETIVO  01  

ROUBO A TRANSPORTE ALTERN.    

ROUBO A BANCO  01  

ROUBO A CASA LOTÉRICA    
ROUBO EM COMÉRCIO 14 12 -14,3 

ROUBO EM RESIDÊNICA 02 03 50,00 

ROUBO CAMINHÃO BEBIDAS    

ROUBO POSTO GASOLINA  01  

ROUBO (DIVERSOS) 74 110 48,6 

ROUBO (VEÍCULOS) 08 27 237,5 

TOTAL ROUBO 100 158 58,0 
 

FURTO VEÍCULO 30 16 -46,7 

FURTO RESIDÊNCIA 34 48 41,2 

FURTO COMÉRCIO 18 40 122,2 

FURTO VEÍCULO 30 22 -26,7 

FURTOS DIVERSOS 76 76 0,0 

TOTAL FURTO 188 202 7,4 

 
TOTAL CONTRA O PATRIMÓNIO 288 360 25,0 

 

ESTUPRO    

TENTATIVA DE ESTUPRO  01  

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 03 02 -33,3 

TOTAL CONTRA OS COSTUMES 03 03 0,0 

 

OUTROS CRIMES 122 136 11,5 

 

TOTAL CRIME 442 528 19,5 

 

TRÁFICO DROGAS  02  

USO E PORTE DE DROGAS 18 03 -83,3 

PORTE E ARMA  01  

TOTAL AÇÃO POLICIAL 18 06 -66,7 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, OFÍCIO 122/09 – SOSP  

 

Conforme se depreende da tabela acostada não houve diminuição da 

criminalidade após a implantação do posto comunitário de segurança nº 06 de 
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Taguatinga. Observa-se que pode ter havido um aumento de quase 20% no total de 

crimes ocorridos na região, por outro lago a ação policial diminuiu em 66,7%. 

 

3.1.1. Das conclusões acerca dos índices de criminalidade nos postos 

comunitário de segurança nº 25 de Ceilândia, nº 20 do Gama, nº 06 de 

Planaltina; nº 17 de Samambaia e nº 16 de Taguatinga. 

 

Como se pode observar da leitura das tabelas referenciadas, apenas em um 

posto comunitário de segurança houve a redução dos índices de criminalidade. No 

posto comunitário de segurança nº 20 do Gama houve uma diminuição em 7,9% nos 

índices de criminalidade. Nos demais postos houve aumento da criminalidade. No 

posto nº 25 de Ceilândia, houve um aumento de 12,6% na criminalidade. No posto 

nº 06 de Planaltina, houve um aumento de 34,2% na criminalidade, no posto nº 17 

de Samambaia houve um aumento de 9% na criminalidade e no posto nº 16 de 

Taguatinga também houve um aumento na criminalidade no patamar de 19,5%. 

 

3.2 PERFIL DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E OPINIÃO DOS POLICIAIS 

MILITARES SOBRE OS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA  

 

Após a análise da criminalidade no Distrito Federal, serão abordadas as 

questões inerentes ao perfil do policiamento comunitário. Para que fosse traçado um 

perfil foram feitos 64 questionários com os policiais que trabalham nos postos 

comunitários de segurança.  

 

Quando questionados sobre o tempo em que trabalham nos PCS, 12,5% dos 

policiais responderam que trabalham há menos de 03 meses, 45,3% responderam 
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que trabalham entre 03 e 06 meses, 31,3% responderam que trabalham entre 06 

meses e 01 ano, 10,9% trabalham entre 01 ano e 01 ano e meio. 

 

Metade dos policiais entrevistados realizou curso específico na área de 

policiamento comunitário.  

 

Dos policiais entrevistados, 18,8% trabalham acompanhados de outro policial, 

sendo que 46,9% deles trabalham com mais 02 policiais, e 34,4% trabalham com 

mais de 03 policiais. Quando questionados se possuíam ou não apoio permanente 

de transporte em seu turno de trabalho, dos policiais entrevistados, 17,2 % afirmou 

que, em seu turno de trabalho não possui nenhuma viatura de apoio permanente. 

78,1% afirmaram que há pelo menos 01 viatura, 1,6% afirmaram que há 01 viatura e 

01 moto, e 3,1% afirmaram que trabalham com 01 viatura e 02 motos. 

 

Na pesquisa feita, 100% dos policiais entrevistados responderam que o PCS 

possui telefone fixo. Sobre a existência de suporte tecnológico, entretanto, 85,9% 

dos policiais entrevistados responderam que durante o seu turno de serviço no PCS, 

não há computador nem qualquer outro equipamento tecnológico. Em 14,1% dos 

entrevistados há computador obsoleto. Nenhum dos entrevistados respondeu que há 

equipamento de última geração no posto comunitário em que trabalha. 

 

79 % dos policiais entrevistados nunca utilizaram a torre de observação que 

existe no PCS, 20,3% usa com pouca freqüência e nenhum dos policiais respondeu 

que usa a torre com muita, ou máxima freqüência 
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Com relação à segurança dos policiais dentro dos postos comunitários de 

segurança, 32% dos entrevistados disseram sentirem-se extremamente vulneráveis 

e 25% disseram que se sentem muito vulneráveis. 28,1% disseram que se sentem 

vulneráveis e ninguém respondeu que se sente pouco ou nada vulnerável. 

 

Os policiais entrevistados relataram que quando o cidadão se comunica com 

os PCS para relatar a existência de ocorrência ou solicitar alguma orientação, 31,3% 

dos entrevistados disseram que as pessoas vão até o posto, em 17,2% dos casos 

telefona para o posto e em 51,6% dos casos o faz pelo número 190. 

 

Com relação às visitas que objetivam inteirar-se dos problemas, discutir com 

a comunidade ou agir de modo compatível com a filosofia do policiamento 

comunitário, os policiais responderam em 42,2% dos casos que nunca saem. 46,9% 

responderam que saem com pouca freqüência e menos de 10% disseram que saem 

com muita ou máxima freqüência. 

 

Dos policiais que disseram nunca sair do posto para efetuar visitas ou que 

disseram sair com pouca freqüência, as respostas foram, em 62,9% dos casos, 

porque não há efetivo suficiente. Em 11,3% dos casos porque não é exigido que o 

façam; em 4,8% dos casos responderam que é porque não possuem viaturas e em 

3,2% dos casos responderam que é porque recebem ordens expressas para 

permanecer nos postos. 

 

Em 52,4% dos casos os policiais disseram que nunca saem do posto para 

atender ocorrências geradas por pessoas que chegam ao posto em busca de ajuda 
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e 33,3% disseram sair com pouca freqüência. Dos 85,7% policiais que responderam 

que nunca saem ou saem com pouca freqüência, 42,6% deles responderam que não 

saem porque não pode deixar o outro colega sozinho no posto e 32,8% disseram 

que não podem ir sozinhos atender ocorrências. 

 

Com relação à aplicação da filosofia de gestão comunitária, 56,3% dos 

policiais entrevistados disseram ser pouco favorável ao modo como está sendo 

aplicada tal filosofia. 32,8% disseram ser desfavoráveis ao modo como a filosofia 

está sendo aplicada e apenas 3,1% disseram ser muito favorável. 

 

Continuando nessa linha de raciocínio, 59,4% dos policiais entrevistados 

acreditam que os anseios da população e preocupações com a segurança pública 

foram atendidas com pouca intensidade. 23,4% dos entrevistados acreditam que os 

anseios não foram atendidos de modo algum e 10,9% deles acreditam que os 

anseios foram atendidos com média intensidade. 

 

Com relação à proatividade nas ações desenvolvidas pelos PCS, 40,6% dos 

entrevistados acreditam que a ação não é proativa, e 46,9% acreditam que é pouco 

proativa. 10,9% acreditam que a proatividade é média e apenas 1,6% deles 

acreditam que a proatividade é intensa. 

 

Um item muito importante na ação dos policiais é conseguir transmitir 

confiança para a população para assim poderem desenvolver uma relação amistosa 

e alcançar os objetivos do policiamento comunitário, unindo forças num mesmo 

ideal. Na pesquisa feita, 25% dos policiais entrevistados acreditam que os policiais 
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não transmitem confiança. Em 48,4% dos entrevistados acreditam que transmitem 

confiança com pouca intensidade. E 22,6% acreditam transmitir segurança com 

intensidade média. 

 

O fato dos policiais acreditarem que não transmitem confiança para a 

comunidade se dá em parte por acreditarem que as ações desenvolvidas pelos PCS 

não possibilitam a interação entre ambos. 59,4% dos policias acreditam que a 

interação ocorre com pouca intensidade pelo fato das ações desenvolvidas pelos 

PCS não permitirem essa interação. Em 21,9% dos entrevistados foi respondido que 

as ações não possibilitam de nenhuma forma a interação deles com a comunidade. 

 

Faz-se necessário analisar a questão da influência da implantação dos postos 

num possível comprometimento do efetivo a ser utilizado no patrulhamento em 

viaturas, partindo-se do pressuposto de que o numero de viaturas teria reduzido e 

conseqüentemente, o tempo de atendimento de ocorrência teria aumentado. 

Vejamos o que pensam os PMs que trabalham nos PCS: Dos policiais entrevistados, 

nenhum deles acredita que as ocorrências passaram a ser atendidas com maior 

rapidez. 48,4% acreditam que passaram a ser atendidas com pouca demora e 

34,4% acreditam que passaram a ser atendidas com muita demora. 

 

Após a implantação dos PCS a segurança da sociedade, na opinião dos 

policiais, não teria melhorado em 48,4% dos entrevistados, 43,8% disseram que 

melhorou com pouca intensidade e nenhum deles disse que a segurança melhorou 

com muita intensidade. 
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Com o objetivo de avaliar se houve impacto positivo após a implantação dos 

PCS em relação ao serviço prestado pelos policiais à comunidade, foi perguntado a 

opinião dos entrevistados. Para 56,3% deles, a escala dos policiais nos PCS 

comprometeu o serviço prestado à comunidade com muita intensidade. Em 23,4% 

comprometeu com máxima intensidade. E 10,9% acreditam que comprometeu o 

serviço com pouca intensidade. 

 

Por fim, ao serem indagados se são favoráveis ou contrários aos Postos 

Comunitários de Segurança, 34,4% dos policiais responderam ser a favor, 25% 

responderam ser contra, ao passo que 28,1% responderam ser totalmente contra e 

12,5% responderam ser indiferente. 

 

3.2.1 Da análise cruzada de dados com relação à opinião dos policiais militares 

 

Fazendo a análise cruzada de dados, na tabela abaixo, tenta-se inferir uma 

correlação entre o fator efetivo nos PCS e o motivo pelo qual os PM’s não estariam 

realizando vistas comunitárias a fim de promover maior interação com a comunidade 

e conseqüentemente agir dentro dos parâmetros preceituados pela filosofia de 

policiamento comunitário. Verificou-se que o motivo da não saída do posto para 

realizar visitas seria, segundo 62,9% dos entrevistados, pelo fato de não haver 

efetivo suficiente. Tal resposta predominou entre os que alegaram trabalhar com 

apenas mais um colega no turno de serviço (75%), em seguida entre os que 

trabalham com mais três policiais (63,6%) e os que trabalham com apenas mais dois 

PM’s no posto (57,1%). A minoria alegou que não faz vistas por outras razões ou por 

receber determinação de permanecer todo tempo no posto.  
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SAI P/ ATENDER OCORRÊNCIAS 
 
 
 
 
QTD. PM’s POR TURNO 

Nunca 
Sai 

Sai com 
pouca 

freqüência 
 

Com 
freqüência 

Média 

Com 
muita 

freqüência 
 

Com 
máxima 

freqüência 
 

TOTAL 

Acompanhado de outro policial 45,5% 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Com mais 02 policiais 50,0% 30,0% 13,3% 3,3% 3,3% 100% 

Com mais 03 policiais 59,1% 27,3% 13,6% 0,0% 0,0% 100% 

Com mais 04 policiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Com mais de 05 policiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 52,4% 33,3% 11,1% 1,6% 1,6% 100% 

 

De forma bem semelhante à tabela anterior, foi estabelecida uma correlação 

entre o fator efetivo nos PCS em relação à saída ou não dos postos para atender 

ocorrências geradas por pessoas que procuram o posto a fim de solicitar apoio. 

Verificou-se que 52,4% dos entrevistados responderam que “não saem”, e 33 % que 

“sai com pouca freqüência”, pergunta esta respondida predominantemente pelos 

policiais que alegam que trabalham com outro policial, com mais dois e com mais 

três policiais no posto, vejamos tabela abaixo: 

 

 
MOTIVO DE NÃO VISITAR 
 
 
 
 
QTD. PM’s POR TURNO 

Porque 
recebe 

determinaçã
o para 

permanecer 
no posto 

Porque 
não é 

exigido 
que 

façam 
visitas 

 

Por não 
haver 
efetivo 

suficiente 

Por não 
haver 

viaturas e 
motos 

disponíveis 
 

Por 
outras 
razões 

 

TOTAL 

Acompanhado de outro policial 0,0% 0,0% 75,0% 8,3% 16,7% 100% 

Com mais 02 policiais 7,1% 17,9% 57,1% 3,6% 14,3% 100% 

Com mais 03 policiais 0,0% 9,1% 63,6% 4,5% 22,7% 100% 

Com mais 04 policiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Com mais de 05 policiais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 3,2% 11,3% 62,9% 4,8% 17,7% 100% 

 

Veja-se agora o fator “vulnerabilidade” dos PCS e como se comporta esta 

componente em relação à opinião do policial a respeito dos postos, numa escala que 

vai de “indiferente” a “totalmente contra”. 34,4% dos entrevistados responderam que 

são a favor, em seguida os que são “totalmente contra” 28,1%. 25% responderam 

que são “contra”. Dos que responderam que são contra e totalmente contra estão os 

que acham o PCS “um pouco vulnerável” 44,4% e os que acham “vulnerável” 33,3% 
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e “extremamente vulnerável” 33,3%. Percebe-se, portanto, que o grau de 

vulnerabilidade não possui uma relação direta com a aprovação dos policiais em 

relação ao PCS, uma vez que um percentual considerável dos que alegaram que 

são “a favor dos postos” também o classificaram como “vulnerável”, “muito 

vulnerável” e “extremamente vulnerável”.  

 

 
A FAVOR DOS PCS? 
 
 
 
 
VULNERABILIDADE 

Indiferente Totalmente 
Contra 

 

Contra A favor 
 

Totalmente 
a favor 

 

TOTAL 

Nem um pouco vulnerável 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Um pouco vulnerável 22,2% 11,1% 44,4% 22,2% 0,0% 100% 

Vulnerável 11,1% 33,3% 16,7% 38,9% 0,0% 100% 

Muito vulnerável 18,8% 25,0% 18,8% 37,5% 0,0% 100% 

Extremamente vulnerável 4,8% 33,3% 28,6% 33,3% 0,0% 100% 

TOTAL 12,5% 28,1% 25,0% 34,4% 0,0% 100% 

 

Na tabela abaixo, verifica-se o efetivo nos PCS em relação ao fato dos 

policiais saírem ou não do posto para realizarem vistas comunitárias dentro dos 

parâmetros preceituados pela filosofia de policiamento comunitário e sua opinião em 

relação ao nível de interação que eles têm conseguido junto à comunidade. 

Verificou-se que 59,4% dos entrevistados disseram que conseguiram promover 

interação “com pouca intensidade”, seguido da resposta “não promoveu interação” 

com o percentual de 21,9%. Dos que assim responderam, predominou a resposta 

entre os “que nunca saem” (33,3%) e entre os que “saem com pouca freqüência” 

para realizar vistas (16,7%). Portanto, o fato de não saírem para realizar vistas está 

diretamente relacionado com a interação dos policiais com a comunidade.  
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 
 
 
 
FREQUENCIA DE VISITAS 

Não Com 
pouca 

intensida
de 
 

Com 
intensidade 

média 

Com 
muita 

intensida
de 
 

Com 
máxima 
intensida

de 
 

TOTAL 

Nunca sai 33,3% 55,6% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 

Sai com pouca freqüência 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 0,0% 100% 

Com freqüência média 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100% 

Com muita freqüência 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Com máxima freqüência 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

TOTAL 21,9% 59,4% 17,2% 1,6% 0,0% 100% 

 

Verifica-se na tabela abaixo, a relação existente entre a realização de visitas 

comunitárias no que diz respeito à opinião dos PM’s a respeito da pró-atividade, ou 

seja, a capacidade de antecipar-se aos problemas, verifica-se que em 46,9% a pró-

atividade é tida com de “pouca intensidade”, em outros 40,6% dos casos é tida como 

“não existente” a pró-atividade. Em 10,9% é tida como de intensidade média, e 

apenas em 1,6% esta pró-atividade é vista com “muita intensidade”. Assim sendo, é 

visto que a falta de interatividade da comunidade prejudica o processo proativo dos 

PMs que trabalham nos PCS. 

 

 
AÇÃO PROATIVA? 
 
 
 
 
FREQUENCIA VISITAS 

Não Com 
pouca 

intensida
de  

Com 
intensida
de média 

Com 
muita 

intensida
de 
 

Com 
intensidade 

máxima 
 

TOTAL 

Nunca sai 48,1% 18,1% 3,7% 0,0% 0,0% 100% 

Sai com pouca freqüência 48,3% 50,0% 6,7% 0,0% 0,0% 100% 

Com freqüência média 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100% 

Com muita freqüência 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

Com máxima freqüência 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

TOTAL 40,6% 46,9% 10,9% 1,6% 0,0% 100% 

 

No que tange à transmissão de confiança dos policiais militares para a 

população, com relação à freqüência de visitas comunitárias, 48,4% dos PMs 

entrevistados dizem que transmite confiança com “pouca intensidade”, sendo que 

dos que assim responderam, 59,3% acham que “nunca saem” para realizar visitas. 

Em segundo lugar, 25,8% acham que “não transmite confiança”, sendo que o 
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cruzamento deste dado estabelece que 32,8% dos que assim responderam 

coincidem com a resposta “sai com pouca freqüência”. 22,6%dos entrevistados 

assinalaram a resposta transmite confiança “com media intensidade”, coincidindo 

com a resposta cruzada da saída para realizar visitas “com intensidade média”. 

Apenas 3,2% dos entrevistados dizem que o nível de confiança teria sido “com muita 

intensidade”. Não houve entrevistados que assinalaram a resposta “com máxima 

intensidade” para o nível de confiança. Ao cruzar os dados relativos à tabela, 

veremos que pela falta de visitas às pessoas da comunidade a fim de promover 

interação com esta, os próprios policiais militares do PCS entendem que o nível de 

confiança está muito aquém do almejado.  

 

 
TRANSMITE CONFIANÇA? 
 
 
 
FREQUENCIA VISITAS 

Não Com 
pouca 

intensida
de  

Com 
intensida
de média 

Com 
muita 

intensida
de 
 

Com 
intensidade 

máxima 
 

TOTAL 

Nunca sai 25,9% 59,3% 14,8% 0,0% 0,0% 100% 

Sai com pouca freqüência 32,1% 46,4% 21,4% 0,0% 0,0% 100% 

Com freqüência média 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100% 

Com muita freqüência 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

Com máxima freqüência 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

TOTAL 25,8% 48,4% 22,6% 3,2% 0,0% 100% 

 

No que tange à opinião dos PMs a respeito da pró-atividade de suas ações 

em relação ao trabalho por eles desenvolvido se estaria de acordo com a filosofia 

comunitária, verifica-se que 46,9% dos entrevistados responderam que a pró-

atividade de suas ações é “com pouca intensidade”, em 40,6% dos entrevistados 

prevaleceu a resposta “não é pró-ativa”. Em 10,9% “com intensidade média”, e em 

apenas 1,6% dos entrevistados a pró-atividade se mostrou “com máxima 

intensidade”. Ao verificarmos resultados cruzados acima descritos, percebe-se que 

dos que responderam que a ação “não é pró-ativa”, 71,4% achou que a filosofia 

comunitária tem sido desenvolvida de forma “desfavorável”, sendo que em segundo 
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lugar ficou a resposta 66,7% dos que classificaram como “pouco favorável” a 

aplicação da filosofia comunitária coincidiram com a resposta também “pouca 

intensidade” a pró-atividade. Os próprios profissionais que deveriam pôr em prática 

esta filosofia comunitária para tornarem pró-ativas suas ações, reconhecem que isto 

não tem sido feito. 

 

 
AÇÃO PROATIVA? 
 
 
 
APLICAÇÃO DA FILOSOFIA 
COMUNITÁRIA 

Não Com 
pouca 

intensida
de  

Com 
intensida
de média 

Com 
muita 

intensida
de 
 

Com 
intensidade 

máxima 
 

TOTAL 

Desfavorável 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Pouco favorável 30,6% 66,7% 2,8% 0,0% 0,0% 100% 

Favorável 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Muito favorável 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Extremamente favorável 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 40,6% 46,9% 10,9% 1,6% 0,0% 100% 

 

Verifica-se na tabela abaixo, a opinião dos policiais militares que trabalham no 

PCS em relação à descoberta dos anseios da comunidade, comparando com sua 

opinião a respeito da aplicação da filosofia comunitária. 59,4% dos entrevistados 

vêem a descoberta dos anseios da sociedade “com pouca intensidade”, ficando a 

prevalência desta resposta junto aos que responderam que a filosofia comunitária 

tem sido aplicada de maneira “pouco favorável” (83,3%). Em seguida, vêm os que 

classificaram como “não foram descobertos os anseios” na ordem de 23,4% dos 

entrevistados. Isto coincide com os que responderam que teria sido “desfavorável” a 

aplicação da filosofia comunitária (52,4%). 
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DESCOBERTA DOS ANSEIOS 
 
 
 
 
APLICAÇÃO FILOSOFIA 
COMUNITÁRIA 

Não Com 
pouca 

intensida
de  

Com 
intensida
de média 

Com 
muita 

intensida
de 
 

Com 
intensidade 

máxima 
 

TOTAL 

Desfavorável 52,4% 38,1% 0,0% 9,5% 0,0% 100% 

Pouco favorável 11,1% 83,3% 2,8% 0,0% 2,8% 100% 

Favorável 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Muito favorável 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Extremamente favorável 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 23,4% 59,4% 10,9% 4,7% 1,6% 100% 

 

3.3. OPINIÃO DA COMUNIDADE SOBRE OS POSTOS COMUNITÁRIOS DE 

SEGURANÇA  

 

Prosseguindo nos objetivos do presente trabalho foi realizada pesquisa com 

342 pessoas, cidadãos comuns, sobre suas opiniões com relação ao policiamento 

comunitário. 

 

Dos 342 entrevistados, 14% moram ou trabalham na região de atuação do 

posto comunitário de segurança nº 06, 14% na área de atuação do posto nº 14, 

13,7% no posto comunitário nº 16, 14% no posto nº 18, 15,2% no posto nº 32, 14,3% 

no posto nº 38 e 14,6% no posto nº 52. Foram aplicados os questionários nas 

seguintes cidades: Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Asa Norte, Cruzeiro, Guará, 

Ceilândia, Gama, Taguatinga e Samambaia.  

 

Das 342 pessoas entrevistadas, 25,9% moram “entre 500 e 1.000 metros” do 

posto comunitário de segurança, 25,6% dos entrevistados moram “entre 1.000 a 

2.000 metros” do posto; 24,7% dos entrevistados moram “entre 100 e 500 metros” 

do posto e 23,8% moram a “menos de 100 metros” do posto. Apenas 14% dessas 

pessoas “possuem o número de telefone” do PCS mais próximo, em contraposição 

aos 86% que “não o possuem”. Percebe-se que a corporação deveria ter colocado, 
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de modo bastante visível, na parte externa ao PCS o numero do telefone para que 

facilitasse a comunicação Ainda que não tenha sido feito, até o presente momento, 

nenhuma ação efetiva de policiamento comunitário, se ações efetivas de 

policiamento estivessem sendo implementadas, as pessoas teriam conseguido obter 

o numero através dos próprios policiais que trabalham nos postos. 

 

Quando indagados sobre o modo que se utilizam para se comunicar com os 

PCS, os indivíduos responderam que o fazem “por meio do número 190” em 51% 

dos casos, 29,3% dos entrevistados disseram que “vão até o posto”, 11,3% 

“telefonam para o posto” e 3,3% deles “ligam para algum policial”. 

 

Quando foram vítimas de criminosos, os entrevistados responderam que ao 

procurar atendimento no PCS, em 33,3% dos casos “não conseguiram ser 

atendidos”, em 25,8% dos casos foram atendidos “com pouca eficiência”, em 15,2% 

foram atendidos “com média eficiência”, em 18,2% dos casos “com muita eficiência”, 

e em apenas 7,6% dos casos foram atendidos “com máxima eficiência”. 

 

Dos 33,3% dos entrevistados que não conseguiram ser atendidos, quando 

indagados sobre a razão de não terem sido atendidos disseram, em 30,6% dos 

casos que “faltou boa vontade” por parte dos policiais, em 36,1% responderam que, 

embora com boa vontade, os policiais “estavam em número reduzido” para saírem 

em diligência; em 27,8% dos casos, mesmo com boa vontade, “não tinham viaturas 

ou motos” para saírem em diligência e 5,6% responderam que “mesmo com boa 

vontade, os policiais chamaram a viatura, mas essa não teria chegado”. 
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Dos entrevistados, 56,2% responderam que “nunca viram os policiais saírem 

do posto para realizar visitas” a fim de inteirar-se dos problemas, discutir com a 

comunidade, enfim, trabalhar de forma comunitária com a sociedade. 23,7% 

responderam que os policiais “saem, mas com pouca freqüência”, 8,4% disseram 

que os policiais “saem com freqüência média” e apenas 3,9% dos entrevistados 

disseram que os policiais “saem com muita freqüência”.  

 

Ainda nessa linha de raciocínio, 34,4% dos entrevistados responderam que os 

policiais não saem dos postos porque pode ser que “não haja efetivo suficiente”. 

27,7% disseram “que não sabem” por que os policiais não saem do posto, 20,1% 

disseram que eles não saem do posto porque “não deve ser exigido” deles fazer isso 

e em 10,7% dos casos responderam que não saem porque “não há viaturas e 

motos” disponíveis. 

 

Com relação às ações desenvolvidas pelos policiais do PCS em prol do 

policiamento comunitário, 46,1% dos entrevistados disseram que os policiais “não 

conseguiram descobrir os anseios e preocupações” com a segurança pública que 

afligem a comunidade, 17,2% dos entrevistados disseram que as ações policiais 

descobriram os anseios e preocupações com a segurança “com pouca intensidade”, 

6,9% responderam que descobriram “com intensidade média” e 3,3% descobriram 

“com muita intensidade” e 26,5% dos entrevistados “não souberam responder”. 

 

No quesito confiança, a comunidade respondeu em 45% dos casos que a 

atuação dos policiais dos PCS “não transmite confiança”, 29,3% respondeu que 

transmite “com pouca intensidade”, 12,7% respondeu que transmite confiança “com 
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média intensidade” e 11,2% dos entrevistados sente que os policiais transmitem 

confiança “com muita intensidade”.  

 

Na opinião da comunidade a atuação dos policiais “não possibilita interação 

com a comunidade” para 44,7% dos entrevistados, 12,3% dos entrevistados acredita 

que a integração ocorre “com pouca intensidade” e 7,9% acredita que ocorre “com 

intensidade média”, 29,9% dos entrevistados não souberam responder e apenas 

5,3% deles responderam que ocorre “com muita intensidade”. 

 

Quando indagados se os policiais dos PCS têm realizado reuniões com a 

comunidade com o objetivo de orientar as pessoas na busca de soluções para a 

segurança, 52,7% dos entrevistados responderam que “não”. 35,7% dos 

entrevistados responderam que “não sabem responder”, 7,4% responderam que os 

policiais fazem “com pouca freqüência” e 2,4% responderam que fazem “com 

freqüência média”. Apenas 1,8% responderam que os policiais fazem “com muita 

freqüência”. 

 

Sobre a percepção da pessoa entrevistada, a respeito dos índices de 

criminalidade nas proximidades de sua casa ou do trabalho, 29,9% “não souberam 

responder” se diminuiu ou não. 20,4% disseram que “aumentou um pouco a 

criminalidade”, 8,8% disseram que “aumentou muito a criminalidade”, 33,1% 

respondeu “que diminuiu um pouco a criminalidade” e 8,5% responderam que 

“diminuiu bastante a criminalidade”. 
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Sobre a visibilidade dos policiais nas ruas, após a implantação dos PCS, 

31,8% responderam que o número de viaturas e policiais nas ruas “reduziu um 

pouco”, 24,4% responderam que “diminuiu bastante”, 28,3% responderam que 

“aumentou um pouco” e 9,1% disseram que “aumentou bastante” e 9,4% dos 

entrevistados “não souberam responder”. 

 

A comunidade quando indagada se é a favor ou contra os postos 

comunitários de segurança respondeu, em 54,4% dos casos que é “totalmente a 

favor, caso haja a melhora na forma de atuação do policiamento”. 7,6% disseram ser 

“totalmente a favor”, 20,7% dos entrevistados responderam que é a “favor dos 

postos comunitários do modo como estão sendo implantados”, 15,2% disseram ser 

“contra” e 2,1% disseram ser “totalmente contra”. 

 

Quando indagados se tinham algum conselho para melhorar a segurança 

pública na localidade onde residem, os entrevistados responderam que gostariam 

que os postos comunitários “fossem mantidos como estão atualmente” em 3,6% dos 

casos, em 30,7% dos casos disseram que gostariam de “mais viaturas e motos em 

patrulhamento”, em 29,3% disseram que gostariam de ver a dupla “Cosme e 

Damião” nas ruas, 29,3% disseram que gostariam de ver “policiais em patrulhamento 

auxiliados por monitoramento com câmeras nas ruas” e 7,2% disseram que 

gostariam de ver policiais nas ruas em atividades de “policiamento comunitário”. 
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3.3.1 Da análise cruzada de dados com relação à opinião da comunidade sobre 

os PCS 

 

Ao analisarmos o cruzamento dos dados da comunidade a respeito dos PCS 

em relação à “distância do posto que a pessoa entrevistada mora ou trabalha”,  

verificou-se a predominância da resposta “totalmente a favor caso haja melhora na 

forma de atuação do policiamento”, na ordem de 54,4 % do total dos entrevistados. 

A resposta acima se evidenciou entre os que vivem ou trabalham “a menos de 100 

metros” e “entre 100 a 500 metros” do PCS. Este pode ser um indicativo de que 

quanto mais perto a pessoa está do posto, mais tem percebido suas restrições e a 

necessidade de melhoria da sua forma de atuação.  

 

 
OPINIÃO 
 
 
 
 
DISTÂNCIA 

Totalmen
te contra 

Contra A favor Totalmen
te a favor 

Totalmente a 
favor caso 

haja melhoria 
na forma de 
atuação do 

policiamento 

TOTAL 

Fica a menos de 100 metros  2,6% 5,3% 21,1% 13,2% 57,9% 100% 

Entre 100 e 500 metros 2,5% 12,3% 18,5% 7,4% 59,3% 100% 

Ente 500 a 1.000 metros 1,2% 17,6% 22,4% 3,5% 55,3% 100% 

Entre 1.000 a 2.000 metros 2,4% 24,7% 20,0% 7,1% 45,9% 100% 

A mais de 2.000 metros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

TOTAL 2,1% 15,3% 20,5% 7,6% 54,4% 100% 

 

A verificação do cruzamento dos dados “opinião dos entrevistados a respeito 

de como se comportaram os índices de criminalidade depois da implantação do 

PCS” em relação à “distância do posto que a pessoa entrevistada mora ou trabalha”, 

verificou-se predominância da resposta “reduziu um pouco a criminalidade”, na 

ordem de 33,2 % do total dos entrevistados. A resposta acima se evidenciou entre 

os que vivem ou trabalham “a menos de 100 metros” 36,6% e “entre 100 a 500 

metros” do PCS 43,1%. Dos que acham que “aumentou um pouco” e dos que acham 

que “aumentou bastante”, estão os que moram ou trabalham entre 100 e 500 metros 
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27,7% e os que se situam “entre 1000 a 2000 metros” do PCS 16,7%. A concepção 

a respeito da sensação de segurança, componente emocional da segurança pública, 

demonstra que ainda que os índices estejam aumentando, a presença física do 

posto faz com que as pessoas achem que diminuiu a criminalidade. 

 

 
CRIMINALIDADE 
 
 
 
 
DISTÂNCIA 

Não sei 
respon

der 

Aumento
u um 

pouco a 
criminalid

ade 

Aumento
u 

bastante 
a 

criminalid
ade 

Reduziu 
um 

pouco a 
criminalid

ade 
 

Reduziu 
bastante a 

criminalidade 
 

TOTAL 

Fica a menos de 100 metros 18,3% 16,9% 4,2% 36,6% 23,9% 100% 

Entre a 100 e 500 metros 18,5% 27,7% 6,2% 43,1% 4,6% 100% 

Entre 500 e 1.000 metros 40,6% 18,8% 7,2% 33,3% 0,0% 100% 

Entre 1.000 a 2.000 metros 37,2% 19,2% 16,7% 21,8% 5,1% 100% 

A mais de 2.000 metros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

TOTAL 29,0% 20,5% 8,8% 33,2% 8,5% 100% 

 

Ao analisar-se a tabela abaixo se percebe que a carência de efetivo tratada 

no capítulo dois, é perceptível por parte da comunidade. Do total de 342 

entrevistados, somente 66 procuraram um PCS para solicitar apoio ou por ter sido 

vitima de algum delito (ver tabela anexa). Dos que não conseguiram ser atendidos 

(33,3%), ao serem questionados qual o motivo do não atendimento, predominaram 

as respostas “mesmo com boa vontade estavam em número reduzido para saírem e 

o apoio demorou muito a chegar” e “faltou boa vontade por parte dos policiais” e 

“faltou boa vontade por parte dos policiais”, com percentuais iguais de 33, 3 % para 

cada uma das respostas acima mencionadas. 

 

Nota-se também que 44,4% dos que assinalaram ter sido atendidos com 

pouca eficiência, responderam que “mesmo com boa vontade estavam em número 

reduzido para saírem e o apoio demorou muito a chegar”  

 

 



101 
 

 
POUCA EFICIÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENDIMENTO 

Faltou 
boa 

vontade 
por parte 

dos 
policiais 

Mesmo 
com boa 
vontade, 
estavam 

em número 
reduzido 

para 
saírem e o 

apoio 
demorou a 

chegar 

Mesmo com 
boa vontade, 

não havia 
viaturas ou 
motos para 
saírem e o 

apoio 
demorou 
muito a 
chegar 

Além das 
dificuldade
s tratadas 
no item 3, 
tiveram 

dificuldade 
de comuni 

cação 

Além das 
dificuldade
s tratadas 
nos itens 
02 e 03, 
tiveram 
dificulda 

de de 
comuni 
cação 

TOTAL 

Não consegui ser atendido 33,3% 33,3% 11,1% 0,0% 22,2% 100% 

Com pouca eficiência 0,0% 44,4% 33,3% 22,2% 0,0% 100% 

Com média eficiência  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Com muita eficiência 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100% 

Com máxima eficiência 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 18,2% 36,4% 22,7% 9,1% 13,6% 100% 

 

Ao analisarmos o cruzamento dos dados “conselho da comunidade a respeito 

de qual seria a melhor medida a ser adotada para a segurança pública”, com a 

“visibilidade do policiamento”, ou seja, a opinião dos entrevistados se estaria 

aumentando ou diminuindo o número de policiais e viaturas nas ruas, predominou a 

resposta que sugere duplas “Come e Damião” (30,1%). Percebe-se que isto ocorreu 

em relação às pessoas que dizem que ”reduziu um pouco o número de policiais e 

viaturas” nas ruas após a implantação dos PCS (32,7%). Em segundo lugar 

predominou, com 29,7 % dos entrevistados, a sugestão “policiais em patrulhamento 

auxiliado por câmeras de monitoramento”. Do total dos entrevistados, somente 3,6% 

sugeriram “manter os postos policiais do jeito que estão”. Desses 3,6 %, 6,9% “não 

souberam responder” e 5,4% disseram que “reduziu bastante o número de viaturas e 

policiais nas ruas”. 
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CONSELHO 
 
 
 
 
 
 
 
VISIBILIDADE 

Manter 
os postos 

como 
estão 

atualmen
te 

Mais 
viaturas e 
motos em 

patrulhame
nto 

Policiam
ento em 

dupla 
Cosme e 
Damião 

Policiais 
em 

patrulhame
nto 

auxiliados 
por 

monitoram
ento com 
câmeras 
nas ruas 

Policiais nas 
ruas em 

atividades 
de Polícia 

Comunitária 

TOTAL 

Não sei responder  6,9% 24,1% 34,5% 27,6% 6,9% 100% 

Aumentou um pouco o número 
de viaturas e policiais 

2,6% 26,9% 26,9% 33,3% 10,3% 100% 

Aumentou bastante número de 
viaturas e policiais 

3,7% 33,3% 29,6% 11,1% 22,2% 100% 

Reduziu um pouco o número 
de viaturas e policiais 

2,0% 25,5% 32,7% 34,7% 5,1% 100% 

Reduziu bastante o número de 
viaturas e policiais 

5,4% 36,5% 28,4% 27,0% 2,7% 100% 

TOTAL 3,6% 29,1% 30,1% 29,7% 7,5% 100% 

 

Quando cruzamos os dados “conselho da comunidade a respeito de qual 

seria a melhor medida a ser adotada para a segurança pública”, com a “opinião dos 

entrevistados em relação aos PCS”, verificamos a predominância da resposta que 

sugere “mais viaturas e motos nas ruas” (30,7%). Percebe-se que isto ocorreu em 

relação às pessoas que dizem que são “totalmente contra” (71,4%). Em segundo 

lugar predominou, com 29,4 % dos entrevistados, a sugestão “policiais em 

patrulhamento auxiliado por câmeras de monitoramento”. Do total dos entrevistados, 

somente 3,7% sugeriram “manter os postos policiais do jeito que estão”. Desses 

3,6%, 14,3% disseram ser “totalmente contra”.  

 

 
CONSELHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPINIÃO 

Manter 
os 

postos 
como 
estão 

Mais 
viaturas 
e motos 

no 
patrulha
mento 

Policiam
ento com 

dupla 
Cosme e 
Damião 

Policiais 
em 

patrulha
mento 

auxiliado
s por 

monitora
mento 
com 

câmeras’ 

Policiais nas 
ruas e em 

atividades de 
polícia 

comunitária 

TOTAL 

Totalmente contra 14,3% 71,4% 0,0% 0,0% 14,3% 100% 

Contra 2,0% 26,0% 32,0% 38,0% 2,0% 100% 

A favor 6,0% 31,3% 31,3% 22,4% 9,0% 100% 

Totalmente a favor 4,2% 20,8% 25,0% 29,2% 20,8% 100% 

Totalmente a favor caso haja 
melhora na forma de atuação 

2,8% 31,5% 28,7% 30,9% 6,2% 100% 

TOTAL 3,7% 30,7% 28,8% 29,4% 7,4% 100% 
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Uma conclusão bastante interessante surgiu a partir do cruzamento dos 

dados “conselho da comunidade a respeito de qual seria a melhor medida a ser 

adotada para a segurança pública”, com a sua “percepção a respeito dos índices de 

criminalidade”. Predominou a resposta “totalmente a favor caso haja melhora na 

forma de atuação dos policiais”, com índice de 54 % dos entrevistados. Desse total, 

a maioria estava entre os que entendem que a criminalidade teria “reduzido um 

pouco” e os que assinalaram “reduziu um pouco”. Em segundo lugar ficou a resposta 

“a favor” com 21,4 % dos entrevistados. Dos poucos que se posicionaram “contra” 

(13,8%) e “totalmente contra” 1,8%; 31,8% disseram que “aumentou bastante a 

criminalidade” e 23,2% disseram teria “aumento um pouco”, o que nos faz 

compreender que o fato de ser contra ou a favor está relacionado com a percepção 

a respeito do aumento ou diminuição dos índices de criminalidade, fator este que 

está relacionado à sensação de segurança da comunidade.  

 

 
OPINIÃO 
 
 
 
 
CRIMINALIDADE 

Totalm
ente 

contra 

Contra A favor Totalmen
te a favor 

Totalmente a 
favor caso 

haja melhoria 
na forma de 
atuação do 

policiamento 

TOTAL 

Não sei responder 2,5% 15,0% 21,3% 2,5% 58,8% 100% 

Aumentou um pouco a 
criminalidade 

3,6% 19,6% 23,2% 8,9% 44,6% 100% 

Aumentou bastante a 
criminalidade 

0,0% 31,8% 13,6% 9,1% 45,5% 100% 

Reduziu um pouco a 
criminalidade 

0,0% 8,5% 22,3% 9,6% 59,6% 100% 

Reduziu bastante a criminalidade 4,2% 0,0% 20,8% 29,2% 45,8% 100% 

TOTAL 1,8% 13,8% 21,4% 9,1% 54,0% 100% 

 

Veja-se, desta vez, o fator “conselho dos entrevistados a respeito de qual 

seria o melhor modelo de segurança pública” a ser adotado em relação à percepção 

se o trabalho dos policiais dos postos teria conseguido promover “interação com a 

comunidade”. A partir do cruzamento dos dados percebe-se que houve um empate 
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entre a opinião dos entrevistados. Sugeriram “mais viaturas e motos nas ruas” e 

“policiais nas ruas auxiliados por câmeras de monitoramento”, com índice de 29,9%. 

Com índice pouco inferior, ou seja, 29,6%, ficou a sugestão “policiamento com dupla 

Cosme e Damião”. Somente 2,9% sugeriram “manter os postos como estão”. 

Interessante notar que dos que sugeriram “mais viaturas e motos nas ruas” e 

“policiais em patrulhamento auxiliado por câmeras”, a maioria dos entrevistados 

afirmou que os policiais dos postos “não conseguem interagir” com a comunidade, 

com índices de 33,1% e 31,7%. Dos poucos entrevistados que disseram que 

conseguiram interagir “com intensidade média e com muita intensidade”, 

predominou as sugestões “policiais nas ruas auxiliados por câmeras” (28%) e 

“policiamento com duplas Cosme e Damião” (41,2%). Percebe-se, mesmo aqueles 

que acham que conseguiram interagir não sugerem manter os postos do jeito que 

estão. 

 

 
CONSELHO 
 
 
 
 
INTERAÇÃO 

Manter 
os 

postos 
como 
estão 
atualm
ente 

Mais 
viaturas 
e motos 

em 
patrulha
mento 

Policiam
ento em 

dupla 
Cosme e 
Damião 

Policiais em 
patrulhament
o auxiliados 
por monitora 
mento com 

câmeras nas 
ruas 

Policiais 
nas ruas 

em 
atividade 
de polícia 
comunitá 

ria 

TOTAL 

Não sei responder 2,1% 27,7% 41,5% 28,7% 0,0% 100% 

Não? 2,2% 33,1% 24,5% 31,7% 8,6% 100% 

Com pouca intensidade 2,6% 33,3% 17,9% 33,3% 12,8% 100% 

Com intensidade média 12,0% 24,0% 24,0% 28,0% 12,0% 100% 

Com muita intensidade 0,0% 17,6% 41,2% 17,6% 23,5% 100% 

TOTAL 2,9% 29,9% 29,6% 29,9% 7,6% 100% 

 

Na tabela abaixo analisamos, de forma semelhante à analise anterior, o fator 

“conselho dos entrevistados” a respeito de qual seria o melhor modelo de segurança 

pública a ser adotado, em relação à percepção se o trabalho dos policiais do posto 

“transmite confiança”. A partir do cruzamento dos dados percebe-se que predominou 

a resposta “mais viaturas e motos em patrulhamento”, com índice de 30,7% dos 
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entrevistados. Em seguida, houve um empate entre a opinião dos entrevistados. 

Sugeriram “policiamento em duplas Cosme e Damião” e “policiais nas ruas 

auxiliados por câmeras de monitoramento”, com índice de 29,3%. Somente 3,6% 

sugeriram “manter os postos como estão”. Interessante notar dos que sugeriram 

“mais viaturas e motos nas ruas” e “duplas Cosme e Damião”, a maioria dos 

entrevistados afirmou que os policiais dos postos “não transmitem confiança” para a 

comunidade, com índices de 28% e 34%. Dos poucos entrevistados que disseram 

que “transmitem confiança com intensidade média” e “com muita intensidade”, 

predominou as sugestões “policiais nas ruas auxiliados por câmeras” 30% e 

“policiamento com duplas Cosme e Damião”, 34,2%. Percebe-se mesmo aqueles 

que acham que os policiais do posto transmitem confiança com muita intensidade 

não sugerem manter os postos do jeito que estão. 

 

 
CONSELHO 
 
 
 
 
CONFIANÇA 

Manter 
os 

postos 
como 
estão 
atualm
ente 

Mais 
viaturas 
e motos 

em 
patrulha
mento 

Policiam
ento em 

dupla 
Cosme e 
Damião 

Policiais 
em 

patrulha
mento 

auxiliado
s por 

monitora
mento 
com 

câmeras 
nas ruas 

Totalmente a 
favor caso 

haja melhoria 
na forma de 
atuação do 

policiamento 

TOTAL 

Não sei responder 16,7% 0,0% 33,3% 33,3% 16,7% 100% 

Não? 2,7% 28,0% 34,0% 28,7% 6,7% 100% 

Com pouca intensidade 4,1% 38,8% 22,4% 32,7% 2,0% 100% 

Com intensidade média 2,3% 25,6% 23,3% 30,2% 18,6% 100% 

Com muita intensidade 5,3% 31,6% 34,2% 21,1% 7,9% 100% 

TOTAL 3,6% 30,7% 29,3% 29,3% 7,2% 100% 

 

Ao analisarmos o cruzamento dos dados “conselho” do entrevistado a 

respeito de qual seria o melhor modelo de segurança pública a ser adotado, em 

relação à “distância” do posto que a pessoa entrevistada mora ou trabalha, verificou-

se a predominância da resposta “mais viaturas e motos nas ruas”, na ordem de 

30,9% do total dos entrevistados. A resposta acima se evidenciou entre os que 
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vivem ou trabalham “entre 500 e 1000 metros” 31,8% e “entre 1000 a 2000 metros” 

do PCS 29,1%.  

 

Em segundo ficou o índice de 29,4% das sugestões para “policiais em 

patrulhamento auxiliados por câmeras de monitoramento”, com predominância 

também para os entrevistados que vivem ou trabalham “a mais de 500 metros” do 

posto. Os que moram próximo ao posto sequer sugeriram manter os postos do jeito 

que estão, tendo respondido “mais viaturas e motos nas ruas”, na ordem de 41% 

dos entrevistados. Este pode ser um indicativo de que a pessoa mesmo gostando do 

posto, fato este já verificado no presente trabalho, prefere outro modelo de 

segurança pública, talvez por ter percebido as restrições e a necessidade de 

melhoria da forma de atuação do PCS. 

 

 
CONSELHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTÂNCIA 

Manter 
os 

postos 
como 
estão 
atual 

Mente 

Mais 
viaturas 
e motos 

em 
patrulha
mento  

Policiam
ento em 

dupla 
Cosme e 
Damião 

Policiais 
em 

patrulha 
mento 

auxiliados 
por 

monitoram
ento com 
câmeras 
nas ruas 

Policiais nas 
ruas em 

atividade de 
polícia 

comunitária 

TOTAL 

Fica a menos de 100 metros 1,3% 41,0% 26,9% 21,8% 9,0% 100% 

Ente 100 e 500 metros  6,0% 22,6% 38,1% 26,2% 7,1% 100% 

Ente 500 e 1.000 metros 3,5% 31,8% 24,7% 35,3% 4,7% 100% 

Entre 1.000 a 2.000 metros 3,5% 29,1% 25,6% 33,7% 8,1% 100% 

A mais de 2.000 metros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 3,6% 30,9% 28,8% 29,4% 7,2% 100% 

 

Das 336 pessoas que responderam a pergunta se possui o telefone do PCS, 

289 disseram que “não possuem”. Deste total, 26% moram ou trabalham “entre 500 

e 1000 metros” do posto e o mesmo índice corresponde às pessoas que estão “entre 

1000 e 2000” metros do posto. Das 47 pessoas que possuem o telefone do posto, 

34% estão situadas “entre 100 e 500 metros” e 31,9% “a menos de 100 metros” do 
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PCS. Somente 10,6% dos entrevistados que moram ou trabalham “entre 1000 e 

2000 metros” do PCS possuem o seu número de telefone. 

 

 
DISTÂNCIA 

 
 
 
 

TELEFONE 
 

Fica a menos 
de 100 
metros do 
posto 

Entre 100 e 
500 metros 
do posto 

Ente 500 e 
1.000 metros 
do posto 

Ente 1.000 a 
2.000 metros 
do posto 

A mais de 
2.000 metros 
do posto 

TOTAL 

SIM 31,9% 34,0% 23,4% 10,6% 0,0% 100% 

NÃO 21,9% 23,3% 26,4% 28,5% 0,0% 100% 

TOTAL 23,3% 24,8% 26,0% 26,0% 0,0% 100% 

 

Ao cruzarmos os dados das perguntas “com que freqüência saem do posto 

para realizar visitas” a fim de inteirar-se dos problemas da comunidade e a sua 

opinião se o posto “transmite confiança”, verificou-se que a maioria, ou seja, 44,6% 

dos entrevistados responderam que “não transmite”. Em segundo lugar, predomina a 

resposta “com pouca intensidade”, na ordem de 29,8%. Dos que responderam “não”, 

verifica-se que provavelmente a falta de confiança esteja relacionada com o fato de 

não saírem dos postos, já que esta resposta foi assinalada por 56,7% dos que 

disseram que não transmitem confiança. Vale ressaltar que podemos seguir a 

mesma linha de raciocínio em relação às pessoas que responderam “saem com 

pouca freqüência”, pois o índice foi de 30,8%. Ainda que poucas pessoas tenham 

respondido que acham que transmite confiança “com muita intensidade” 11,1%, tal 

resposta foi freqüente nas pessoas que assinalaram que os policiais “saem com 

muita freqüência” 53,8%. Conclui-se, portanto, que o fator “confiança” está 

diretamente relacionado ao fato de “saírem do posto” para realizarem visitas 

comunitárias. 
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CONFIANÇA 
 
 
 
 
SAÍDA DO POSTO 

Não sei 
respon

der 

Não? Com 
pouca 

intensida
de 

Com 
intensida
de média 

Com muita 
intensidade 

TOTAL 

Não sei responder 0,0% 46,2% 38,5% 15,4% 0,0% 100% 

Não saem 1,6% 56,7% 29,9% 8,6% 3,2% 100% 

Aumentou bastante a 
criminalidade 

1,3% 30,8% 30,8% 8,6% 3,2% 100% 

Reduziu um pouco a 
criminalidade 

3,6% 17,9% 25,0% 25,0% 28,6% 100% 

Reduziu bastante a criminalidade 0,0% 7,7% 15,4% 23,1% 53,8% 100% 

TOTAL 1,5% 44,6% 29,8% 13,0% 11,1% 100% 

 

Ao cruzar os dados das perguntas “com que freqüência saem do posto para 

realizar visitas” a fim de inteirar-se dos problemas da comunidade e a sua “opinião 

se é a favor do PCS”, verificou-se que 55,4% dos entrevistados responderam que 

são “totalmente a favor caso haja melhora na forma de atuação do policiamento”. 

Em segundo lugar, predomina a resposta “a favor”, na ordem de 20,7%. Dos que 

responderam que são “contra” e “totalmente contra”, deixando de considerar os que 

não souberam responder, verifica-se que provavelmente são contra também pelo 

fato de não saírem dos postos, já que esta resposta foi assinalada por 19,9% dos 

que disseram que “não saem”. Pode-se tirar conclusão semelhante ao analisar as 

respostas “saem com pouca freqüência”, pois o índice foi de 61% para os que 

responderam “totalmente a favor caso haja melhora na forma de atuação do 

policiamento”, o que leva a crer que os postos não têm melhor credibilidade em 

razão dos policiais não saírem para realizar vistas a fim de interagir-se com a 

comunidade. Ainda que poucas pessoas tenham respondido que são “contra” 14,9% 

ou “totalmente contra” 2,2%, tal resposta foi freqüente nas pessoas que assinalaram 

que os policiais “não saem do posto” 19,9% e 2,8%, respectivamente.  
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OPINIÃO 
 
 
 
 
SAÍDA DO POSTO 

Totalm
ente 

contra 

Contra A favor Totalmen
te a favor 

Totalmente a 
favor caso 

haja melhoria 
na forma de 
atuação do 

policiamento 

TOTAL 

Não sei responder 4,2% 29,2% 37,5% 0,0% 29,2% 100% 

Não saem 2,8% 19,9% 16,6% 3,9% 56,9% 100% 

Saem com pouca freqüência  1,3% 6,5% 24,7% 6,5% 61,0% 100% 

Saem com freqüência média 0,0% 0,0% 32,1% 21,4% 46,4% 100% 

Saem com muita freqüência 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 69,2% 100% 

TOTAL 2,2% 14,9% 20,7% 6,8% 55,4% 100% 

 

Com relação a este último item, “saída do posto por parte dos policiais” 

percebe-se que os PCS não estão adotando a filosofia do policiamento comunitário. 

O que se observa é uma confusão de conceitos, até mesmo para os próprios 

policiais, que demonstram nas entrevistas que não sabem direito o que fazer nos 

postos, se saem, ou se ficam, mas demonstram que gostariam de realizar visitas 

caso tivessem efetivo, entretanto têm medo da violência, assim como a comunidade, 

o que comprova que do modo como estão implantados, os PCS não são capazes de 

reduzir a criminalidade, tampouco de interagir com a comunidade. 
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CAPÍTULO VI 

A IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS COMUNITÁRIOS DE 

SEGURANÇA NÃO DIMINUIU A VIOLÊNCIA NO DF 

 

 

 

Após a análise de todas as informações colhidas na pesquisa de campo, 

pode-se concluir que a implantação dos PCS não foi capaz de reduzir os índices de 

violência no Distrito Federal. 

 

Como se pode observar, no desenvolver de todo o terceiro capítulo, em 

apenas um posto comunitário de segurança houve a redução dos índices de 

criminalidade. No posto comunitário de segurança nº 20 do Gama houve uma 

diminuição em 7,9% nos índices de criminalidade. Nos demais postos houve 

aumento da criminalidade. No posto nº 25 de Ceilândia, houve um aumento de 

12,6% na criminalidade. No posto nº 06 de Planaltina, houve um aumento de 34,2% 

na criminalidade, no posto nº 17 de Samambaia houve um aumento de 9% e no 

posto nº 16 de Taguatinga também houve um aumento na criminalidade no patamar 

de 19,5%, fatores que remetem à conclusão de que não necessariamente a 

instalação dos postos comunitários de segurança foram capazes de reduzir os 

índices de criminalidade. 

 

Outro fato curioso é que o sistema de policiamento comunitário instalado nos 

PCS nem sempre agradam a comunidade. Em muitos casos, quando questionados 
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os cidadãos preferiram o policiamento feito por viaturas e motocicletas, policiais nas 

ruas auxiliados por câmeras de monitoramento, e também a dupla “Cosme e 

Damião” ao invés de ver os policias no posto comunitário. 

 

Alguns ponderaram a utilidade dos postos comunitários de segurança que 

utilizam um efetivo de policiais que ficam praticamente inertes, sem ter o que fazer. 

Essa ociosidade acaba gerando prejuízos até mesmo para o estado psicológico do 

corpo policial, que se sente inútil e subaproveitado. 

 

A criminalidade nas regiões próximas aos 05 postos comunitários submetidos 

à análise estatística teve um aumento considerável. Em média, houve um aumento 

de 16,64% nos índices de criminalidade, ou seja, houve um aumento maior do que 

15% no período analisado, comparando-se estatísticas de dezembro de 2007 a 

junho de 2008 com dezembro de 2008 a junho de 2009 e também de janeiro a julho 

de 2008 comparado com janeiro de junho de 2009. 

 

Os postos comunitários são resultado de uma reorganização de idéias no que 

concerne à atividade de policiamento. Configura-se como saída do modelo reativo 

para o pró-ativo, espalhando os quartéis no espaço geográfico do Distrito Federal, 

tentando se fazer presente onde nunca esteve antes. Entretanto, há um 

desconhecimento da filosofia de policiamento comunitário. Poucos policiais possuem 

curso nessa área. Existe um conflito entre os policiais que atuam nos postos e 

aqueles que atuam nas viaturas, os primeiros se sentem inúteis e os segundos 

sobrecarregados. Ambos se sentem desvalorizados e desmotivados dentro do 
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sistema e a falta de diálogo entre os comandantes e os comandados aumenta a 

tensão e a resistência à implantação da nova filosofia. (Cardoso, 2009, p. 48) 

 

Como a filosofia ainda não funciona na prática, a população perde porque não 

tem mais um considerável número de policiais ao seu dispor nas ruas, nas patrulhas, 

eles estão agora nos postos comunitários. Por outro lado estar num posto 

comunitário não resolve o problema da população que espera mais envolvimento e 

pró-atividade desses policiais. 

 

Outro problema detectado pelas entrevistas é a dificuldade que o policial tem 

de definir o que é o posto. Seria um local de referência ou um local de permanência? 

O policial deve atender as ocorrências próximas ao posto ou somente pedir apoio? 

Ficar parado esperando? Ou agir? Além do mais, não há norma que regulamente tal 

procedimento. 

 

A insegurança dos postos também foi um problema detectado nas entrevistas. 

Os policiais não se sentem inseguros na própria unidade de trabalho. Sentem medo 

de atos de vandalismo ou mesmo de disparos de arma de fogo e também por essa 

razão não se ausentam do local, mesmo que seja para atender ocorrências. A 

fragilidade do material utilizado (fibra de vidro) também provoca insegurança, pois é 

um material inflamável e de fácil perfuração. Conforme abordado no segundo 

capítulo, os postos, muitas vezes, são alvo fácil de ações criminosas. 

 

Por outro lado a cultura da sociedade – que envolve um conjunto de 

população e integrantes das corporações – deve ser revisada. Foi detectado que os 
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policiais ainda têm um pensamento arraigado de que não devem, ou de que não 

seria pertinente criar um ambiente de entrosamento com a sociedade. Entretanto, 

são exatamente os policiais que devem se tornar agentes transformadores, caso 

contrário o policiamento comunitário nunca será verdadeiramente implementado e 

continuará sendo um sonho distante. 
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CONCLUSÃO 

 

Em 05 dos 10 postos foi possível mensurar a criminalidade após a 

implantação dos Postos Comunitários de Segurança, bem como foi possível detectar 

a ocorrência de falhas operacionais que conduzem à ineficiência dos postos 

comunitários de segurança no combate à criminalidade, ao menos do modo como 

foram implantados e levando-se em consideração as estatísticas da Secretaria de 

Segurança Pública. 

 

Na pesquisa, foram apontados como principais problemas, a ausência de 

viaturas para realizar o patrulhamento motorizado, bem como o limitado número de 

policiais para ficar dentro do posto comunitário, o que dificulta a segurança, pois o 

policial fica preso no próprio posto sem poder sair para ajudar a comunidade. 

 

Muitas vezes o descompasso entre o crescimento populacional e a falta de 

oferta de espaços urbanos acaba desencadeando o processo de crescimento 

desordenado da população do Distrito federal. Esse crescimento doentio da 

população criou espaços não planejados, que por conseqüência não são dotados de 

infra-estrutura básica estimulando uma série de mazelas, dentre elas a 

criminalidade. 
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O Distrito Federal hoje é um ente federativo que luta contra o problema da 

violência urbana, tanto é que já passou por diversas experiências, com programas 

para controlar e extirpar a violência urbana.  

 

O mais novo modelo de segurança pública do Distrito Federal segue a 

doutrina vanguardista estrangeira do policiamento comunitário. Essa filosofia prega 

um policiamento preventivo e não repressivo. Traduz-se na filosofia de 

compartilhamento dos problemas de violência da polícia com a sociedade.  

 

O policiamento comunitário conta com a união e entrosamento entre a 

comunidade e a polícia para conter a criminalidade, acreditando que a solução para 

os crimes está na educação da comunidade local, no cuidado com a casa, com a 

quadra, com o bairro, enfim, a solução está no envolvimento pró-ativo dos policiais 

com a comunidade local. 

 

No modelo de policiamento comunitário dos Estados Unidos, como se viu, os 

policiais se envolviam de modo amplo com a população da localidade onde estava 

lotado seu posto de trabalho. Desenvolvia ações sociais em prol daqueles que 

estavam sob seus cuidados, e até conseguia emprego para os que estavam 

desempregados. O policial era antes de qualquer coisa um amigo dos moradores. 

 

No Brasil, ainda que se reconheça da importância da implantação de uma 

filosofia tão bonita e grandiosa, há que ser dito que o atual policiamento comunitário 

não segue os moldes descritos. No caso do Distrito Federal ainda não foi possível 
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harmonizar o corpo policial com suas novas funções e a comunidade acerca da 

importância do policiamento comunitário.  

 

Não há efetivo suficiente, não há viaturas, motos, não há computadores, e em 

alguns casos sequer há água para beber. Como deveras debatido em todo o 

trabalho, os PCS são vulneráveis e não funcionam. Os policias se sentem ociosos e 

a comunidade não confia neles. A população não vê o envolvimento dos policiais e, 

por outro lado, os policiais dizem que não se envolvem em atendimento de 

ocorrências nem em visitas que possibilitariam uma interação com a comunidade 

porque receberam ordens expressas de não deixar o PCS sem policiamento. 

 

O efetivo utilizado nos postos comunitários de segurança é reduzido e a 

conseqüência disso é a impossibilidade de realizar um trabalho mais atuanto diante 

da comunidade, pois não há patrulhamento na região, e mesmo que o policial que 

fica no posto tenha boa vontade, ele não pode deixar o posto sozinho para atender 

nenhuma ocorrência, como já mencionamos. 

 

Como demonstrado pelas estatísticas apresentadas no presente trabalho, a 

criminalidade aumentou em  quatro dos cinco postos estudados. Em alguns casos, 

ao tempo em que os crimes reduziram, a ação policial diminuiu na coibição dos 

crimes de tráfico, uso de drogas e armas de fogo. 

 

Em alguns postos tem-se notícia de ataques violentos, incêndios criminosos e 

até postos alvejados por disparos de arma de fogo. Os policiais se sentem inseguros 
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dentro de seus próprios PCS, o que se traduz no maior dos paradoxos, mas também 

se traduz numa verdade corriqueira no dia-a-dia dos policiais militares. 

 

O trabalho também comprovou que, apesar dos cidadãos concordarem com a 

implantação dos PCS, se sentem inseguros com relação à criminalidade, e não 

acham que estão protegidos pelos PCS. A componente psicológica do medo 

abordada no capítulo dois demonstra bem essa relação, ou seja, dos entrevistados, 

quanto mais perto dos PCS moravam ou trabalhavam, mais se sentiam seguros, 

entretanto, não consideravam que os policiais transmitissem confiança. 

 

Assim, conclui-se que os postos comunitários de segurança não são efetivos 

no combate à criminalidade no Distrito Federal. A experiência está comprovando que 

ainda falta muito para se alcançar em relação ao ideal almejado, por outro lado o 

policiamento comunitário é uma filosofia que merece lugar de destaque nos projetos 

governamentais da segurança pública.  
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APÊNDICE 01  

GRÁFICOS SOBRE CRIMINALIDADE NO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

GRÁFICO 01: 

 

 

GRÁFICO 02: 

CRIMES CONTRA A PESSOA 
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GRÁFICO 03:  

 

CRIMES DE ROUBO 

 

 

GRÁFICO 04: 

 

CRIMES DE FURTO 
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GRÁFICO 05: 

 

CRIMES CONTRA OS COSTUMES 

 

 

GRÁFICO 06: 

 

OUTROS CRIMES ANTES E DEPOIS 
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APÊNDICE 02 

INTERPRETAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 

PELA COMUNIDADE 

 

 

1- Qual a distancia de onde você mora ou trabalha em relação ao PCS 

mais próximo da sua casa? 

Distancia

Fica a menos de 100 metros do posto

Entre 100 e 500 metros do posto

Entre 500 e 1.000 metros do posto

Entre 1.000 a 2.000 metros do posto

A mais de 2.000 metros do posto

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

81 23,8% 

84 24,7% 

88 25,9% 

87 25,6% 

0 0,0% 

340 100%  

 

2- Você sabe ou dispõe do numero do telefone do PCS mais próximo da 

sua casa? 

 

Telefone

SIM

NÃO

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

47 14,0% 

289 86,0% 

336 100%  
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3-Qual a forma predominante que você se comunica ou se comunicaria 

com o PCS para relatar ocorrência ou buscar orientações? 

 

Comunicacao

Vai até o Posto

Telefonando  para o posto

Pelo  190

Ligando para o telefone de algum policial

Outros

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

98 29,3% 

38 11,3% 

171 51,0% 

11 3,3% 

17 5,1% 

335 100%  

 

4- Após ser vitima de criminosos, quando precisou ser atendido por 

policiais que trabalham no PCS,como foi o atendimento? 

 

Atendimento

Não consegui ser atendido

Com pouca eficiência

Com  média eficiência

Com muita eficiência

Com máxima eficiência

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

22 33,3% 

17 25,8% 

10 15,2% 

12 18,2% 

5 7,6% 

66 100%  

 

5- Caso tenha assinalado o quesito 01 da pergunta anterior (não 

conseguiu ser atendido) por que motivo acha que isto ocorreu? 

Nao_Atendido

Faltou boa vontade por parte dos policiais

Mesmo com boa vontade, estavam em numero reduzido para saírem em diligência

Mesmo com boa vontade, não tinham viaturas e (ou) motos para saírem em Diligência

Mesmo com efetivo reduzido e com boa vontade, chamaram uma viatura, mas o apoio não chegou

Mesmo sem viaturas e com boa vontade, chamaram uma viatura mas o apoio não chegou

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

11 30,6% 

13 36,1% 

10 27,8% 

0 0,0% 

2 5,6% 

36 100%  
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6- Caso tenha assinalado o quesito 02 da pergunta 05 (atendido com 

pouca eficiência), porque motivo acha que isto ocorreu? 

Pouca_eficiencia

Faltou boa vontade por parte dos policiais

Mesmo com boa vontade, estavam em numero reduzido para saírem e o apoio demorou muito a chegar

Mesmo com boa vontade, não tinham viaturas e (ou) motos para saírem e o apoio demorou muito a chegar

Além das dificuldades citadas no item 02 ou 03, tiveram dificuldade de comunicação

Além das dificuldades citadas nos i tens 02 e 03, tiveram dificuldade de comunicação

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

4 16,0% 

9 36,0% 

7 28,0% 

2 8,0% 

3 12,0% 

25 100%  

 

7- Com que freqüência você percebe os policiais saírem do posto para 

realizar visitas a fim de inteirar-se dos problemas, discutir com a 

comunidade, enfim, trabalhar de forma comunitária com a sociedade?  

Saida_posto

Não sei responder

Não saem

Saem com pouca frequência

Saem com freqüência média

Saem com muita freqüência

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

26 7,8% 

187 56,2% 

79 23,7% 

28 8,4% 

13 3,9% 

333 100%  

 

8- Caso tenha assinalado os quesitos 02 ou 03 da pergunta anterior (não 

saem ou saem com pouca freqüência), porque acha que isto ocorre? 

Porque

Não sei responder

Porque não é exigido

Por não haver efetivo suficiente

Por não haver viaturas e motos disponíveis

Por outras razões não Especificadas no questionário

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

62 27,7% 

45 20,1% 

77 34,4% 

24 10,7% 

16 7,1% 

224 100%  
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9- Nas ações desenvolvidas pelos policias do PCS  em prol do 

policiamento comunitário, foram descobertos os anseios e preocupações 

com a segurança pública que afligem a comunidade?  

 

Afligem

Não sei responder

Não?

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

88 26,5% 

153 46,1% 

57 17,2% 

23 6,9% 

11 3,3% 

332 100%  

 

10- Nas ações desenvolvidas pelos policiais do PCS, a atuação dos 

policiais transmite confiança para a comunidade? 

Confianca

Não sei responder

Não?

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

6 1,8% 

152 45,0% 

99 29,3% 

43 12,7% 

38 11,2% 

338 100%  

 

11- Nas ações desenvolvidas pelos policiais do PCS, a atuação dos 

policiais do posto possibilitou a interação deles com a comunidade? 

 

Integracao

Não sei responder

Não?

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

95 29,9% 

142 44,7% 

39 12,3% 

25 7,9% 

17 5,3% 

318 100%  
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12- Nas ações desenvolvidas pelos policiais do PCS, eles têm participado 

de reuniões com a comunidade, a fim de orientar as pessoas na busca de 

soluções para a segurança pública ? 

 

Participacao

Não sei responder

Não saem

Saem com pouca freqüência

Saem com freqüência média

Saem com muita freqüência

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

120 35,7% 

177 52,7% 

25 7,4% 

8 2,4% 

6 1,8% 

336 100%  

 

13- Em sua opinião, após a implantação dos postos comunitários de 

segurança, como se comportaram os índices de criminalidade próximo à 

sua casa ou trabalho? 

Criminalidade

Não sei responder

Aumentou um pouco a criminalidade

Aumentou bastante a criminalidade

Reduziu um pouco a criminalidade

Reduziu bastante a criminalidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

83 29,2% 

58 20,4% 

25 8,8% 

94 33,1% 

24 8,5% 

284 100%  

 

14- Depois da implantação do PCS, como ficou a visibilidade do 

policiamento nas ruas? 

Visibilidade

Não sei responder

Aumentou um pouco o numero de viaturas e policiais nas ruas

Aumentou bastante numero de viaturas e policiais nas ruas

Reduziu um pouco o numero de viaturas e policiais nas ruas

Reduziu bastante o numero de viaturas e policiais nas ruas

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

29 9,4% 

78 25,3% 

28 9,1% 

98 31,8% 

75 24,4% 

308 100%  
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15- Você é a favor ou contra os Postos Comunitários de Segurança? 

 

Opiniao

Totalmente contra

Contra

A favor

Totalmente a favor

Totalmente a favor caso haja melhora na forma de atuação do policiamento

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

7 2,1% 

50 15,2% 

68 20,7% 

25 7,6% 

179 54,4% 

329 100%  

 

16- Quais as medidas aconselharia para melhorar a segurança pública na 

localidade onde reside?  

 

Conselho

Manter os  Postos  como estão atualmente

Mais  viaturas  e motos em patrulhamento

Policiamento em dupla tipo Cosme & Damião

Policiais em patrulhamento auxiliados por monitoramento com câmeras nas ruas

Policiais nas ruas  em atividade de Polícia comunitária

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

12 3,6% 

103 30,7% 

98 29,3% 

98 29,3% 

24 7,2% 

335 100%  

 

17- Cidades pesquisadas 

 

Cidade

Paranoá

Planaltina

Sobradinho

Asa Norte

Cruzeiro

Guará

Ceilândia

Gama

Taguatinga

Samambaia

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

48 14,1% 

48 14,1% 

48 14,1% 

50 14,7% 

51 15,0% 

48 14,1% 

0 0,0% 

0 0,0% 

48 14,1% 

0 0,0% 

341 100%  
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18- Numero do posto pesquisado  

Posto

POSTO 06

POSTO 14

POSTO 16

POSTO 17

POSTO 18

POSTO 20

POSTO 25

POSTO 32

POSTO 38

POSTO 52

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

48 14,0% 

48 14,0% 

47 13,7% 

0 0,0% 

48 14,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

52 15,2% 

49 14,3% 

50 14,6% 

342 100%  
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APÊNDICE 03 

INTERPRETAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS POLICIAIS 

MILITARES 

 

 

1) Há quanto tempo trabalha no PCS? 

 

TEMPO TRABALHO

Há menos de 03 meses

Entre 03 meses e 06 meses

Entre 06 meses e 01 ano

Entre 01 ano e 01 ano e meio

há mais de dois anos

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

8 12,5% 

29 45,3% 

20 31,3% 

7 10,9% 

0 0,0% 

64 100%  

 

2) Realizou algum curso, estágio ou capacitação na área de Segurança 

Comunitária? 

CURSO POL. COMUNITÁRIO

Sim

Não

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

32 50,0% 

32 50,0% 

64 100%  

 

3) Há quanto tempo tem trabalhado ou já trabalhou com policiamento 

comunitário? 
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TEMPO TRABALHO POL.COMUNIT.

Há menos de 01 ano

Há mais de 01 e menos de 02 anos

Há mais de 02 e menos de 03 anos

Há mais de 03 e menos de 04 anos

Há mais de 04 anos

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

40 62,5% 

20 31,3% 

1 1,6% 

2 3,1% 

1 1,6% 

64 100%  

 

4) Durante seu turno de serviço no PCS, você geralmente trabalha 

 

QTD.PMs POR TURNO

Acompanhado de outro policial

Com mais 02 policiais

Com mais 03 policiais

com mais 04 policiais

Com pelo menos mais 05 policiais

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

12 18,8% 

30 46,9% 

22 34,4% 

0 0,0% 

0 0,0% 

64 100%  

 

5) Durante o seu turno de serviço no PCS, você conta com o apoio 

permanente de transporte de: 

APOIO DE TRANSPORTE

Nenhuma viatura

Pelo menos 01 viatura

01 viatura e 01 moto

01 viatura e 02 motos

02 ou mais viaturas e maisde 02 motos

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

11 17,2% 

50 78,1% 

1 1,6% 

2 3,1% 

0 0,0% 

64 100%  

 

6) Durante o seu turno de serviço no PCS, você conta com o apoio de 

telefone: 
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EXISTÊNCIA DE TELEFONE

Possui telefone fixo no posto

Conta apenas com rádios moveis

Não possui rádio fixo nem móveis e precisa usar rádio da viatura

Não possui rádios fixos nem móveis e nem viatura para usar rádio

por total ausencia de rádios se comunica por outros meios

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

64 100% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

64 100%  

 

7) Durante o seu turno de serviço no PCS, você conta com que apoio em 

nível de tecnologia: 

 

TECNOLOGIA DE APOIO

Não possui computador nem qualquer recurso tecológico

Conta com computador obsoleto

Conta com computador de última geração

Conta com câmeras de monitoramento interno

Conta com câmeras de monitoramento interno e externo

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

55 85,9% 

9 14,1% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

64 100%  

 

8) Com que freqüência tem utilizado a torre de observação existente no 

PCS? 

 

USO DA TORRE

Nunca utiliza

Com pouca frequencia

Com frequencia média

Com muita frequencia

com máxima frequencia

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

51 79,7% 

13 20,3% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

64 100%  
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9) Como você classifica a vulnerabilidade do posto em relação a atentados? 

VULNERABILIDADE

Nem um pouco vulnerável

Um pouco vulnerável

Vulnerável

muito vulnerável

Extremamente vulnerável

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

0 0,0% 

9 14,1% 

18 28,1% 

16 25,0% 

21 32,8% 

64 100%  

 

10)   Classifique a forma predominante com que o cidadão se comunica  com 

o PCS  na maioria das vezes, para relatar a existência de ocorrência ou 

solicitar orientações?   

 

COMUNICAÇÃO COM O POSTO

Vai até o posto

Telefona para o posto

Pelo 190

Liga para algum policial

Outros

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

20 31,3% 

11 17,2% 

33 51,6% 

0 0,0% 

0 0,0% 

64 100%  

 

11)  Com que freqüência sai do posto para realizar visitas a fim de inteirar-se 

dos problemas, discutir com a comunidade, enfim, trabalhar de forma 

comunitária com a sociedade? 

 

FREQUENCIA VISITAS

Nunca sai

sai com pouca frequencia

Com frequencia média

Com muita frequencia

Com máxima frequencia

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

27 42,2% 

30 46,9% 

5 7,8% 

1 1,6% 

1 1,6% 

64 100%  



134 
 

12)  Caso tenha assinalado os quesitos 1 e 2 (nunca sai para realizar visitas 

ou faz isso com pouca freqüência) da pergunta acima, porque motivo isso 

ocorre? 

 

MOTIVO DE NÃO VISITAR

Porque recebe determinação para permanecer no posto

porque não é exigido que façam visitas

Por não haver efetivo suficiente

Por não haver viaturas e motos disponíveis

por outras razões

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

2 3,2% 

7 11,3% 

39 62,9% 

3 4,8% 

11 17,7% 

62 100%  

 

13)  Com que freqüência sai do posto para atender ocorrências geradas 

através de pessoas que chegam ao posto em busca de ajuda? 

SAI P/ ATENDER OCORRÊNCIAS

Nunca sai

Sai com pouca frequencia

Com frequencia média

Com muita frequencia

Com máxima frequencia

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

33 52,4% 

21 33,3% 

7 11,1% 

1 1,6% 

1 1,6% 

63 100%  

 

14)  Caso tenha respondido os quesitos 1 e 2 (nunca sai ou sai com pouca 

freqüência), porque motivo isso ocorre? 

 

PORQUE NÃO SAI

Porque não pode ir sozinho atender ocorrência

Não pode sair com um clega e deixar outro sozinho no posto

Pornão haver viaturas ou motos disponíveis

Recebe determinação para não sair e pedir apoio às equipes da área

Por outras razões não especificadas

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

20 32,8% 

26 42,6% 

3 4,9% 

3 4,9% 

9 14,8% 

61 100%  
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15)  Sua “opinião Geral” sobre o processo de aplicação da filosofia de gestão 

da polícia comunitária pelo PCS onde trabalha pode ser descrita como: 

 

APLICAÇÃO FILOSOFIA COMUNITÁRIA

Desfavorável

Pouco favorável

Favorável

Muito favorável

Extremamente favorável

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

21 32,8% 

36 56,3% 

5 7,8% 

2 3,1% 

0 0,0% 

64 100%  

 

 

16)  Nas ações desenvolvidas pelo PCS desde sua implantação em prol do 

policiamento comunitário, em sua opinião, foram descobertos os anseios e 

preocupações com a segurança pública que afligem a comunidade? 

 

DESCOBERTA  DOS ANSEIOS

Não

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

Com máxima intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

15 23,4% 

38 59,4% 

7 10,9% 

3 4,7% 

1 1,6% 

64 100%  

 

17)  Nas ações desenvolvidas pelo PCS, em sua opinião, a atuação do posto 

poderia ser julgada como proativa? 
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AÇÃO PROATIVA?

Não

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

Com máxima intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

26 40,6% 

30 46,9% 

7 10,9% 

1 1,6% 

0 0,0% 

64 100%  

 

18)  Nas ações desenvolvidas pelo PCS, em sua opinião, a atuação dos 

policiais transmite confiança para a comunidade? 

 

TRANSMITE CONFIANÇA?

Não

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

Com máxima intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

16 25,8% 

30 48,4% 

14 22,6% 

2 3,2% 

0 0,0% 

62 100%  

 

19)  Nas ações desenvolvidas no PCS, em sua opinião, a atuação dos 

policiais do posto possibilitou a interação deles com a comunidade? 

 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Não

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

Com máxima intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

14 21,9% 

38 59,4% 

11 17,2% 

1 1,6% 

0 0,0% 

64 100%  
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20)  Em sua opinião, após a implantação do PCS, as viaturas do 

patrulhamento que não estão envolvidas no posto passaram a atender 

ocorrências: 

 

ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS

Com muita rapidez

Rapidamente

Com relativa rapidez

Com pouca demora

Com muita demora

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

0 0,0% 

1 1,6% 

10 15,6% 

31 48,4% 

22 34,4% 

64 100%  

 

21)  Em sua opinião, após a implantação do PCS com que intensidade a 

segurança da sociedade tem melhorado? 

 

MELHORA DA SEGURANÇA

Não teria melhorado

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

Com máxima intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

31 48,4% 

28 43,8% 

3 4,7% 

2 3,1% 

0 0,0% 

64 100%  

 

 

22)  Em sua opinião, com que intensidade a escala dos policiais nos PCS, 

comprometeu o serviço prestado à comunidade? 
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ESCALA PCS x SERVIÇO PRESTADO

Não comprometeu em nada

Com pouca intensidade

Com intensidade média

Com muita intensidade

Com máxima intensidade

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

0 0,0% 

7 10,9% 

6 9,4% 

36 56,3% 

15 23,4% 

64 100%  

 

23)  Você é a favor ou contra os Postos Comunitários de Segurança? 

 

A FAVOR DOS PCS?

Indiferente

Totalmente contra

Contra

A favor

Totalmente a favor

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

8 12,5% 

18 28,1% 

16 25,0% 

22 34,4% 

0 0,0% 

64 100%  

 

24) -Qual o PCS e local em que trabalha? 

 

NUMERO PCS

PCS 16 TAGUATINGA

PCS 14 PARANOÁ

52 ASA NORTE

38 GUARÁ

18 SOBRADINHO

06 PLANALTINA

032 CRUZEIRO

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

9 14,1% 

9 14,1% 

9 14,1% 

11 17,2% 

9 14,1% 

7 10,9% 

10 15,6% 

64 100%  

 

 

 


