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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar e avaliar dos impactos dos postos comunitários de 

segurança na qualidade dos serviços prestados pela Polícia Militar do Distrito Federal nas 

comunidades locais onde foram instalados, por serem estes adotados no modelo de Polícia 

Comunitária. Nos dias atuais, a necessidade social em todas as suas dimensões e 

estratificações culturais e políticas têm requisitado serviços com uma melhor qualidade. E por 

estar em evidencia a Segurança Pública, devido à ocorrência de fatos que envolvam crimes, 

medo de crimes e desordens sociais, e também à consolidação ao novo regime de Estado 

Democrático de Direito, convém revisarmos os processos e procedimentos concernentes à 

preservação da ordem pública em um contexto em que o cidadão é o foco. Os postos de 

segurança comunitária (PCS) integram a política pública de segurança pública denominada 

Programa de Segurança Comunitária, que foi promulgada pelo Decreto Distrital nº 24.316, 

23/12/2003. Essa política baseou-se nas experiências do programa norte-americano 

“Tolerância Zero” na década de 90, e dos postos comunitários centenários no Japão, 

denominados kobans. A amostragem da comunidade local somado ao universo policial militar 

perfará um total de 170 entrevistados com questionários sobre temas relacionados aos PCS’s e 

aos serviços da Polícia Militar. As 05 (cinco) comunidades consultadas estão nas áreas de 

atuação dos PCS’s. Na avaliação da política pública em comento, os postos comunitários de 

segurança na Ceilândia demonstram resultados positivos concernentes à significativa melhora 

nas comunidades em que estão presentes, mas limitados quanto à sua qualidade efetiva e 

reduzidos na questão da parceria comunitária de resolução dos problemas locais. A imagem 

policial militar melhorou e os seus programas estão mais visíveis aos populares. Com relação 

ao Projeto dos Postos Comunitários de Referência Social (2006), foram constatadas várias 

distorções ao planejamento original. 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade, Políticas Públicas, Postos Comunitários de Segurança, 

Polícia Militar. 



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar y evaluar los impactos de los puestos de 

seguridad en la calidad de los servicios prestados por la Policía Militar del Distrito Federal 

(Brazil) en las comunidades locales donde fueron instalados, ya que adoptó el modelo de 

Policía Comunitaria. Hoy en día, la necesidad social en todas sus dimensiones y 

estratificaciones culturales y políticas han solicitado los servicios de mejor calidad. Y por 

estar en la prueba de seguridad pública, debido a la ocurrencia de acontecimientos 

relacionados con la delincuencia, el miedo a la delincuencia y el desorden social, y también la 

consolidación del nuevo Estado democrático de derecho, debe revisar los procesos y 

procedimientos relativos a la preservación del orden público en un contexto en el que el 

ciudadano es el centro. Los puestos de Seguridad Comunitaria (PCS) en la política pública de 

seguridad pública el programa llamado "Comunidad de Seguridad”, que fue promulgada por 

el Decreto Distrital n° 24.316, de 23/12/2003. Esta política se basó en las experiencias de los 

americanos del programa "Tolerancia Cero" en la década de los 90, la comunidad y poner 

centenarios en Japón, llamado kobans. Un muestreo de la población local añadió que la 

policía militar resultará un total de 170 personas que respondieron a los cuestionarios sobre 

las cuestiones relacionadas con el PCS y los servicios de la Policía Militar. Los 05 (cinco) 

comunidades consultadas en las áreas de actividad de la PCS. En la evaluación de las políticas 

públicas para formular observaciones sobre los puestos de Seguridad Comunitaria en 

Ceilândia muestran resultados positivos en relación con la mejora significativa de las 

comunidades en las que están presentes, pero limitada en cuanto a su calidad y reduce la 

cuestión de la Alianza para resolver los problemas locales. La imagen de policía militar y la 

mejora de sus programas son más visibles a la gente. Con el Proyecto de Control Social de los 

Comités de referencia (2006), se encuentraron varias distorsiones con el plan original.  

 

Palabras clave: Gestión de la Calidad, Políticas Públicas, Puestos Comunitários de Seguridad, 

la Policía Militar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Um estudo de caso sobre “O Impacto dos Postos Comunitários de Segurança na 

Cidade Satélite de Ceilândia-DF” é o tema desta pesquisa, a qual tem por objetivo analisar e 

avaliar dos impactos dos postos comunitários de segurança na qualidade dos serviços 

prestados pela Polícia Militar do Distrito Federal na Ceilândia-DF, por serem estes 

implementação de políticas públicas baseadas no modelo de Polícia Comunitária, nas 

comunidades locais onde foram instalados. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Os postos de segurança comunitária (PCS) complementam uma política pública 

de segurança pública denominada Programa de Segurança Comunitária, que foi promulgada 

pelo Decreto Distrital nº 24.316, 23/12/2003. Essa política baseou-se nas experiências de 

Nova Iorque, EUA, com o programa “Tolerância Zero” na década de 90, e dos postos 

comunitários centenários no Japão, denominados kobans. 

Segundo o sítio oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, acessado em abril de 

2009, foram inaugurados 79 (setenta e três) PCS´s em todo o Distrito Federal. O programa 

prevê a criação de 300 novos postos, com a intenção de atingir esse número até o final de 

2010. 

Na Ceilândia, cidade satélite situada a aproximadamente 25km de Brasília, 

existem 06 (cinco) PCS´s que estão em funcionamento, sendo que o primeiro deles está 

situado no Condomínio Privê, extremo norte da cidade, inaugurado em 1º de julho de 2008. O 

último foi implantado no mês de abril do corrente ano, o qual não será abordado neste estudo. 

Marcineiro e Pacheco (2005) afirmam que não há como impor o modelo de 

Polícia Comunitária de maneira a destruir o anterior (Profissional) por completo. Mas, a partir 

de uma visão sobre as novas necessidades sociais latentes à segurança pública e uma nova 

postura institucional, é possível evoluir para ele. Complementando, Marcineiro (2009, p. 175), 

relata que está convencido de que uma prestação de serviços de preservação de ordem pública 

com qualidade é o caminho para tal evolução. 
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A partir dessa nova concepção de modelo policial e de prestação de serviços, 

quais os impactos dos postos comunitários de segurança sob o foco da qualidade dos serviços 

prestados pela Polícia Militar do Distrito Federal à comunidade onde estão situados?  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo informações publicadas no sítio oficial do Governo do Distrito Federal 

(GDF) em 15/5/2008, a criminalidade teve uma queda de 4,6% nos primeiros quatro meses do 

ano em relação ao anterior. A principal redução ocorreu em casos de furto de veículos, 

latrocínio e estupro. No entanto, conforme a pesquisa houve um aumento significativo de 

crimes graves, sendo que o número de homicídios passou de 193 em 2007, para 211 em 2008. 

As tentativas de homicídio subiram de 309 para 313. O número de seqüestros relâmpagos 

passou de 15 para 20. Já os roubos em coletivos, saltaram de 153 para 252, e de roubos a 

postos de gasolina, foram de 212 para 315.  

Tendo em vista a atual necessidade de atuação do Estado perante a crescente crise 

envolvendo crimes, medo do crime, demais violências e desordens sociais, e o mau 

aparelhamento dos recursos materiais e humanos das instituições de segurança pública, como 

cita Marcineiro (2009), faz-se irremediável a necessidade de construir um novo modelo de 

policiamento que garanta a minimização dos conflitos locais e uma melhora na qualidade 

geral de vida, juntamente com a comunidade. Esses pontos descritos integram o conceito de 

Policiamento Comunitário, conforme preceitua Trojanowicz e Bucqueroux (1994). 

A Polícia Comunitária, em um contexto político, foi iniciada no texto 

constitucional de 1988, que em seu artigo 144, definindo a Segurança Pública como “dever do 

Estado” e “direito e responsabilidade de todos”. Ela foi adotada em políticas públicas federais 

as quais são difundidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e 

sua doutrina está contida Matriz Curricular Nacional em Segurança Pública, criada em 2003 

(SENASP, 2006, p.424). É uma filosofia e estratégia organizacional de parecerias e 

preventividade. 

Filosoficamente, é uma nova visão de trabalho e cooperação, o qual abarca tanto 

instituições públicas como toda a composição social, individual e coletiva, que pode 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade, respondendo de imediato a 

questões de criminalidade em suas consequências e origens (MARCINEIRO, 2009, p. 120). 

De forma estratégica, utiliza recursos metodológicos de planejamento, execução e avaliação 

dos serviços prestados em segurança pública, ações predominantemente preventivas e pró-
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ativas, mas que, contudo, sofre resistências internas nas corporações, devido à fraca 

integração entre as instituições públicas e uma forte influência política nas suas competências 

(BAYLEY, 2001). 

As experiências efetivas no Brasil, ainda que sejam limitadas por 

desconhecimento e dificuldades na implantação de suas bases doutrinárias, demonstra 

exemplos de sucesso, como nos casos de Vitória-ES, Macapá-AP, Jardim Ângela-SP, e outros 

tantos projetos e programas em funcionamento nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Rondônia (SENASP, 2006). 

Esse mesmo modelo organizacional e de policiamento foi tomado como suporte 

para o projeto e a implantação dos Postos Comunitários de Segurança (PCS) no Distrito 

Federal, integrando a política pública de Segurança Pública aos moldes de outras estruturas 

internacionais como no caso da Colômbia e do Japão.  

Os PCS´s são estruturas móveis sobre uma plataforma de concreto os quais podem 

ser deslocados conforme a necessidade social. Cada um possui em média 16 policiais 

militares, fixos e em viaturas, que têm o posto como base de seu policiamento. A definição 

dos locais de instalação dos postos foi e está sendo discutida com as lideranças comunitárias 

de cada cidade, no intuito de atingir, com margem mínima de erro, as necessidades específicas 

de cada comunidade (PMDF, 2009). 

No Distrito Federal, foram realizadas pela Subsecretaria de Planejamento e 

Capacitação da Secretaria de Segurança Pública três pesquisas sobre o Programa de 

Segurança Comunitária: 1) avaliação sobre as três cidades satélites que formam o projeto 

piloto do programa (Cruzeiro, Candangolândia e Recanto das Emas) em Nov/2005; 2) 

implantação sobre os PCS´s em 09 (nove) regiões administrativas, Set/2007; e, 3) uma 

pesquisa de opinião sobre o projeto dos PCS´s realizada em 13 (treze) regiões administrativas 

em Out-Nov/2008. 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os impactos dos postos comunitários de segurança sob o foco da 

qualidade dos serviços prestados pela Polícia Militar do Distrito Federal na Cidade Satélite de 

Ceilândia-DF. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

  Descrever os aspectos atinentes à gestão da qualidade na Segurança Pública. 

 Apresentar a estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal. 

 Apresentar a política pública dos Postos Comunitários de Segurança. 

 Descrever a estrutura social da Cidade Satélite de Ceilândia-DF. 

 Definir os indicadores de gestão da qualidade a serem aplicados na pesquisa. 

 Avaliar os resultados obtidos e compará-los às práticas de Polícia Comunitária. 
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2 GESTÃO DA QUALIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Para uma compreensão melhor do que se destina este trabalho, é relevante 

tecermos, brevemente, alguns comentários sobre os fundamentos dos sistemas de 

administração que influenciaram a Gestão da Qualidade, a partir das reconhecidas Teorias da 

Administração. 

A ideia neste capítulo não é apresentar uma pesquisa bibliográfica dos conceitos e 

das justificativas de abordagens administrativas nem tão pouco criticar os modelos gerenciais 

em vigor, mas apenas lançar mão de bases conceituais, em uma perspectiva histórica sucinta, 

sob um foco diferenciado na prestação dos serviços públicos na Segurança Pública. 

Estamos cientes que nos dias atuais a necessidade social, em todas as suas 

dimensões e estratificações culturais e políticas, têm requisitado serviços com uma melhor 

qualidade. E por estar em evidencia a Segurança Pública, devido à ocorrência de fatos que 

envolvam crimes, medo de crimes e desordens sociais, e também à consolidação ao novo 

regime de Estado Democrático de Direito, convém revisarmos os processos e procedimentos 

concernentes à preservação da ordem pública em um contexto em que o cidadão é o foco. 

Para tanto, adotaremos como aporte a descrição da missão da Administração, 

exposto por Chavienatto (1983, p.6), cuja tarefa atual é interpretar os objetivos propostos pela 

organização e transformá-los em ação organizacional, com o intuito de alcançar tais objetivos 

de maneira mais adequada à situação. Então, observaremos adiante que a qualidade está 

relacionada com a adequação ao uso, inicialmente, e depois este conceito é ampliado para o 

impacto dos serviços na sociedade em geral. 

Necessário também diferenciar “Gestão de Qualidade” e “Gestão da Qualidade”. 

Esta é a gestão de algo bem defino como chamado qualidade, uma área técnica da 

organização. Aquela, em qualquer área, é um bom processo de gestão, uma visão geral. 

(PALADINI, 2006, p. 314).  

 

2.1 ORIGENS E EVOLUÇÃO 

 

2.1.1 A Gestão da Qualidade e as Teorias de Administração 

 

A Gestão da Qualidade tem suas origens, ou fundamentos, em alguns aspectos dos 

demais modelos da Administração as quais focaram seus objetivos com ênfase em: tarefas, 

nas estruturas, nas pessoas, no ambiente e na tecnologia. Cada um desses modelos apresenta 
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conceitos, métodos e princípios próprios nos quais não aprofundaremos. Contudo, citaremos 

as principais ênfases, enfoques e formuladores, conforme o Quadro 1, adaptado de 

Chavienatto (1983, p.7). 

 

Ênfase Enfoque Teoria Administrativa Formuladores 

Tarefas Trabalho racional e preciso Administração Científica Frederick Taylor 

Estrutura Organização formal Teoria Clássica Henri Fayol 

Pessoas Organização informal Teoria das Relações Humanas Elton Mayo 

Procedimentos Rigidez nos Processos Teoria Burocrática Max Weber 

Ambiente Abordagem de sistema aberto Teoria Geral de Sistemas 
Ludwing Von 

Bertalanfy 

Tecnologia Administração tecnológica Teoria da Contingência 
Paul Lawrence e  

LayLorsch 

Quadro 1. Ênfase/Enfoque das Principais Teorias da Administração e seus formuladores. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

a) A Administração Científica 

 

Segundo Paladini (2006, p. 49), na abordagem da Administração Cientifica, 

Taylor “buscava substituir a ação improvisada pela ação científica”. Ele formulou 

basicamente os princípios de ações sobre (1) o processo, (2) os recursos e (3) com base 

técnica. O primeiro relata que as atividades deviam ser controladas conforme padrões pré-

estabelecidos, buscando atingi-los e superá-los. O segundo previa associar as ações a cada 

recurso utilizado para garantir a fiel execução das tarefas. O terceiro orientava-se nas ações 

técnicas, apoiadas em procedimentos científicos. Assim, é notório o objetivo de racionalizar o 

trabalho operacional, para a redução dos custos e aumento da produtividade. A prevenção de 

erros e problemas confirma um fundamento para obtenção da qualidade nas palavras de 

Paladini (2006, p. 57): 

 

Há uma identidade considerável entre os objetivos básicos do controle da qualidade 

e a Administração Científica. Como se sabe, o controle de qualidade investe, em 

grande escala, na prevenção de defeitos. Essa preocupação com mecanismos 

preventivos estava presente nas bases da Administração Científica. 
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b) A Teoria Clássica da Administração 

 

A abordagem da Teoria Clássica da Administração buscou estruturar fortemente a 

cadeia de comando, centralizando administrativamente o poder das decisões. Seu principal 

explorador foi Henri Fayol. À grande ênfase dada por Fayol à formalização organizacional e à 

disciplina estão assemelhadas as instituições militares, as quais têm por bases hierarquia e 

disciplina rígidas. Paladini (2006, p. 65) afirma que Fayol “é um pensador fortemente 

polarizado por uma única noção: a do comando forte, centralizador e autoritário”. Mas 

unicidade de comando fornece contribuições para a Gestão da Qualidade no aspecto de evitar 

conflitos e disparidades na produção de serviços por aqueles que constituem a organização em 

seus diferentes níveis de planejamento estratégico, tático e operacional descrito por 

Marcineiro (2009, p. 193-194), cuja intenção é promover procedimentos que devem ser 

“adotados por pessoas que compartilham objetivos comuns para atingir fins desejados”. 

Assim conclui Paladini: 

 

As estratégias que envolvem as relações entre produção e qualidade destacam a 

importância de evitar, a qualquer custo, conflitos entre as partes. Muitos desses 

conflitos derivam da ingerência de uma área gerencial em outra. Daí o princípio de 

que deve haver clareza na definição das reações entre superiores e subordinados e de 

que a Gestão da Qualidade deve utilizar-se do mecanismo de coordenação para 

desenvolver o processo administrativo de implantação dos programas de qualidade. 

 

c) A Teoria Humanística 

 

Contudo, devido ao desenvolvimento das ciências sociais aplicadas à 

Administração, como a Psicologia, por exemplo, a preocupação passou das estruturas formais 

para as informais. Pacheco (1999) cita como um dos motivos dessa nova visão organizacional 

“a necessidade de se humanizar e democratizar a Administração, liberando-a do mecanicismo 

da Teoria Clássica” e menciona a pesquisa de Elton Mayo, em Hawthorne, como iniciadoras 

desse pensamento, onde “foram observados vários aspectos, tais como: o impacto da interação 

social dos trabalhadores na produtividade, os anseios e angústias dos trabalhadores e a 

importância dos grupos informais, com códigos próprios, criados pelos funcionários”. Park 

(1997) apud Pacheco se refere à Humanística assim: 
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Em vista das mudanças adquiridas pela organização, alguns aspectos passam a 

ganhar importância. A partir da influência da Abordagem das Relações Humanas, o 

que se requer de um trabalhador não é tanto destreza manual ou habilidade técnica; o 

próprio administrador não se preocupa primordialmente com máquinas ou materiais. 

As atenções voltam-se para os recursos humanos [...]. 

 

A Teoria das Relações Humanas contribui para a Gestão da Qualidade na 

percepção da valorização dos integrantes das organizações. Confirma Pacheco e Santos (2009, 

p. 120) ao propor que “se quisermos ter um serviço de qualidade, precisamos ter pessoas de 

qualidade a prestá-lo, partindo do pressuposto que só faz Qualidade quem tem Qualidade”. 

 

d) A Teoria Burocrática 

 

Neste momento, faz-se necessário comentar que enquanto a Teoria Clássica e a 

Teoria das Relações Humanas lutavam entre si pela conquista de espaço na teoria 

administrativa, as mesmas já apresentavam sinais de obsolescência e o modelo burocrático de 

Max Weber, estudado e analisado em todas as suas características, surgiu no sentido de se 

buscar a inspiração, no modelo para uma nova teoria administrativa: Teoria da Burocracia 

(Pacheco, 1999). A Administração Militar se identifica muito com esse modelo. 

Pacheco (1999), sobre a Burocracia, comenta: 

 

Para Weber, as principais características do modelo burocrático eram: caráter legal 

das normas e regulamentos; caráter formal das comunicações; caráter racional e 

divisão do trabalho; impessoalidade nas relações; hierarquia de autoridade; rotinas e 

procedimentos padronizados; competência técnica e meritocracia; Especialização da 

administração, que é separada da propriedade; profissionalização dos participantes; e 

completa previsibilidade do funcionamento. 

 

A Gestão da Qualidade foi influenciada por essa Teoria nos aspectos da intensa 

preocupação com a qualidade nos processos da organização, assim também a condução e 

avaliação permanente das políticas internas de qualidade. 

 

e) A Teoria Geral dos Sistemas 

 

Após essa visão burocrática e estruturalista, o alemão Bertalanfy estruturou a 

denominada Teoria Geral dos Sistemas, iniciando a Abordagem de Sistemas Abertos. Ela 

considera que cada organização é um sistema aberto, sujeito a fatores internos e externos 

(influenciando e sendo influenciado), onde cada uma de suas partes (ou subsistemas) 

interdependentes coopera para um determinado fim, com propriedades particulares que não 
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possuiriam se estivessem isoladas, que são oriundas das relações organizacionais 

(MARCINEIRO, 2009, p. 56-58).  

Na Gestão da Qualidade, o fundamento da Teoria Geral dos Sistemas se relaciona 

com o envolvimento de todos os componentes organizacionais no quesito da ampliação das 

funções, da idéia de melhoria contínua e do compromisso com o planejamento (PALADINI, 

2006, p. 174). 

 

f) A Teoria da Contingência 

 

A última teoria a ser abordada é a da Contingência, que segundo Pacheco (1999), 

representa um avanço na Teoria Administrativa, e marca um passo além da Teoria dos 

Sistemas. Joan Woodward comprova a relação entre sistema de produção, tamanho e 

tecnologia. Quanto mais complexo o sistema de produção, um maior grau de tecnologia 

deverá pautar a empresa. Da mesma maneira, quanto maior a empresa mais tecnologia é 

exigida dela, relata o autor.  

A palavra contingência representa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou 

não. Refere-se a uma proposição, cuja verdade ou falsidade somente pode ser 

conhecida pela experiência e pela evidência, e não pela razão. Dentro de um aspecto 

mais amplo, a abordagem contingencial salienta que não se atinge a eficácia 

organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, ou seja, não 

existe uma forma única que seja a melhor para organizar no sentido de se alcançar os 

objetivos altamente variados das organizações, dentro de um ambiente altamente 

variado (PACHECO, 1999). 

 

Neste contexto, a Gestão da Qualidade se apresenta de forma dinâmica, 

dependente das variações e incertezas que compreendem os usuários de serviços. 

 

2.1.2 A Evolução da Gestão da Qualidade 

 

E apesar dessa visível necessidade na administração das organizações, Marcineiro 

(2001, p. 19) menciona que essa é uma disciplina ainda em formação e que ela desenvolveu-

se no tempo, e dos seus esforços ficaram característicos alguns aspectos que foram definidos 

em “quatro eras de qualidade” acentuadas por GARVIN
1
, conforme o Quadro 2, elaborado a 

partir de Marcineiro (2001, p. 19-22). 

 

                                                 

 
1
 GARVIN, David. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1992. p. 03. 
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ERA DA QUALIDADE CONCEITO CARACTERÍSTICAS 

PRIMEIRA 
Surgimento da Inspeção 

(séculos XVIII e XIX) 

- a inspeção dos produtos após a produção 

para averiguar se estão de acordo com as 

especificações; 

- o inspetor é responsável pela qualidade do 

serviço;  

- existe um sistema de gabaritos;  

- a produção é em linhas de montagem. 

SEGUNDA 
Controle Estatístico da Qualidade 

(Pré e Pós II Guerra Mundial) 

- amostragem científica; 

- técnicas de acompanhamento e avaliação 

da produção diária; 

- proposição de diversas maneiras de se 

melhorar a qualidade;  

- a previsibilidade dos resultados; 

- É uma das principais características da 

Gestão da Qualidade Total (GQT).  

TERCEIRA 
Garantia da Qualidade 

 

- prevenção dos problemas é o objetivo 

fundamental; 

- indicações mais amplas para o 

gerenciamento ao invés de apenas produção 

fabril; 

- tratamento responsável por toda a 

organização pela qualidade; 

- objetivo comum de atender às necessidade 

dos clientes; 

- enfoque nos Custos da Qualidade e no 

Controle da Qualidade. 

QUARTA Gestão Estratégica da Qualidade 

- fator de vantagem competitiva; 

- pela primeira vez, o cliente é tratado como 

o foco das atenções desde o planejamento até 

a avaliação final do produto; 

- o cliente é convidado a participar do 

processo produtivo (expectativas de 

satisfação e resultados). 

Quadro 2. Comparativo da Evolução da Qualidade. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Observamos pelo exposto que a tendência na evolução da Gestão da Qualidade é 

constante melhoria dos produtos de serviços e dos processos que envolvem a participação dos 

Clientes, bem como o comprometimento de todos na organização através de uma cultura de 

qualidade, para assim ser competitivo no mercado de serviços. 

Na Quarta Era da Qualidade, em específico, inovado o conceito de Gestão da 

Qualidade para Gestão da Qualidade Total (GQT) que é o planejamento estratégico da 

qualidade segundo Juran e Grina apud Paladini (2006, p.37).  
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2.2 CONCEITOS NA GESTÃO DA QUALIDADE 

 

A fim de evitar confusões quanto a termos e expressões, definiremos suas bases 

conceituais sucintamente. Contudo, a apresentação dos conceitos referentes à Gestão da 

Qualidade estará, para melhor identificação com tema, relacionada à prestação de serviços 

públicos na preservação da Ordem Pública.  

Pacheco e Santos (2009, p. 38) afirmam que “qualidade é a consistente 

conformidade com as expectativas do cliente” e acrescentam que “as definições das 

necessidades, expectativas e percepções formam a base para o conceito de satisfação do 

cliente”. Há de se constatar que a qualidade tem por pressuposto a satisfação do cliente e não 

apenas a dimensão gerencial no processo de produção dos serviços. 

Mas Paladini (2006, p. 81) diferencia cliente e consumidores. Para ele, os clientes 

são todos aqueles que sofrem o impacto do uso dos produtos, e define os consumidores como 

todos aqueles que consomem os produtos. 

Ora, se para Marcineiro (2009, p. 175) o “produto essencial das organizações que 

preservam a ordem pública, na condição de órgão da função Segurança do Estado Social e 

Democrático de Direito, é a manutenção do estado de normalidade e sua restauração, quando 

há quebra”, então observamos que consumidor é aquele que necessita e solicita os serviços de 

Segurança Pública ou nele está envolvido de forma participativa a resolvê-los, e cliente é 

aquele que pode vir a necessitar os serviços de Segurança Pública ou vir a estar envolvido de 

forma participativa a resolvê-los. 

Concluímos que o produto de serviços em relação à qualidade, nas palavras de 

Campos
2
 apud Marcineiro (2009, p. 176), é aquele que atende perfeitamente, de forma 

confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo as necessidades do cliente e 

do consumidor. 

Para elucidar a dimensão de serviço, Marcineiro (2009, p. 178) sintetiza que 

“serviço é a atividade que facilita a vida do cliente”. Logo, no âmbito da preservação da 

ordem pública, essa “facilitação” está no fato de o Estado proporcionar uma convivência 

social pacífica e harmônica entre os direitos individuais e coletivos dos cidadãos, em parceria 

com a sociedade. 

                                                 
2
 CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: Controle de Qualidade Total (no estilo japonês). Belo Horizonte: 

Fundação Cristiano Ottoni, 1992 
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Os serviços possuem algumas características que devem ser descritas para a 

devida Gestão da Qualidade. Basicamente são quatro, por Kotler apud Marcineiro (2008, 

p.180): 

1) Intangibilidade: os serviços não podem ser vistos, sentidos, provados ou 

cheirados antes de serem adquiridos; 

2) Inseparabilidade: os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo; 

3) Variabilidade: os serviços são altamente variáveis à medida que dependem de 

quem os executa e de quando e onde são executados; 

4) Perecibilidade: os serviços não podem ser estocados. 

 

Por fim, no Quadro 3, são descritas as competências e os conhecimentos que 

envolvem a qualidade, denominadas de amplitudes da qualidade segundo Marcineiro (2001, 

p. 23). 

 

AMPLITUDES CARACTERÍSTICAS 

Controle da 

Qualidade 

É a utilização de técnicas operacionais para atender aos requisitos da qualidade. O foco 

do controle é o produto ou serviço examinado. 

Sistema da 

Qualidade 

É a estrutura organizacional, responsabilidade, procedimentos, processos e recursos para 

implementação da gestão da qualidade. O foco do sistema é o processo de trabalho. 

Garantia da 

Qualidade 

São todas as ações, planejadas e sistematizadas, necessárias para garantir que um produto 

ou serviço atenda aos requisitos da qualidade. O foco da garantia também é o processo, 

diferentemente do controle da qualidade, cujo foco é o produto em si. 

Gestão da 

Qualidade 

É o aspecto da função geral da gestão que determina e implementa a política da 

qualidade. O foco da gestão da qualidade é a organização como um todo. 

Visão 

Estratégica da 

Qualidade 

É a qualidade entendida como caminho para assegurar à organização uma vantagem 

competitiva de mercado. O foco aqui é o mercado. Para tanto poderão ser necessários 

trabalhos de revisão da Missão, Visão e Estrutura da Organização.  

Quadro 3. Amplitudes da Qualidade. 

Fonte: Marcineiro (2001, p. 23). 

 

2.3 QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

2.3.1 Prestação de Serviços Públicos pela Gestão da Qualidade  

 

Ficou perceptível, salvo exceções, que até então o termo utilizado na exposição 

das origens e evolução da Gestão da Qualidade foi “produtos de serviços”. Essa proposição 

visou a aproximidade com o tema dos serviços público na Segurança Pública.  

O produto proporcionado aos clientes e aos consumidores, que passaremos a 

denominar de cidadãos é a prestação de serviços públicos de preservação da ordem pública 
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conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, em seu 

artigo 144, caput, inciso V e § 5º e 6º, que narra: 

 

Art. 144. 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 [...]. 

 

Para Paladini (2006, p.214), é evidente a urgência de programas de qualidade no 

serviço público, informando que isso decorre principalmente da exigência da população. 

Paladini também deixa claro que a propriedade que caracteriza a qualidade no serviço público 

é a transitividade: 

 

O funcionário repassa para a sociedade os benefícios (como também as restrições) 

de sua satisfação no trabalho. A qualidade de seu atendimento, assim, é diretamente 

proporcional à qualidade de suas relações com o empregador, no caso, o Estado.  

 

E acrescenta sobre a motivação do público interno para a qualidade no serviço 

público: 

 

A estratégia básica de motivação, por exemplo, é a estruturação de programas de 

qualidade voltados em primeiro lugar, para a produção de benefícios para os 

próprios funcionários.  

 

Essa busca pela melhoria dos serviços públicos está amparada não somente pelos 

fatores motivacionais dos servidores dentro das repartições públicas, mas compreende 

também os aspectos legais da Administração Pública. 

 

2.3.2 A Legalidade da Gestão da Qualidade 

 

Foi com esse pensamento que a Emenda Constitucional nº 19, de 5 de junho 1998, 

alterou substancialmente o Art. 37 da Constituição de 1998, em que agora positiva a questão 

da eficiência, da avaliação e dos programas de qualidade, no serviço público.  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: [...] 
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§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas 

a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa 

e interna, da qualidade dos serviços; [...]  

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a 

aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas 

correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 

de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a 

forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, também expressa os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo, no art. 

4º, (alterado pela Lei 9.008, de 21/3/1995), incisos II e VII: 

 

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: [...] 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho. [...] 

VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos. [...] 

 

Em 1990, foi criado o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP 

pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Embora o programa 

tenha sido excluído do Plano Plurianual em 2002 e se deslocado para o setor privado, o 

conhecido “Movimento pela Qualidade” continuou pelo Programa de Qualidade no Serviço 

Público – PQSP, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento por meio da GESPÚBLICA
3
. 

A instituição do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA pelo Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, tem por finalidade 

contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o 

aumento da competitividade do País. 

Para complementar todo reformulação de foco nos serviços públicos, em março 

do corrente ano, o Governo Federal editou o Decreto nº 17, o qual instituiu 2009 como o 

“Ano Nacional da Gestão Pública”, em que a ênfase é a prestação do serviço público com 

eficiência e eficácia, no bojo da Gestão da Qualidade. 

                                                 
3
 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. GESPÚBLICA. Portal da Gestão Pública. Disponível em 

<http://www.gespublica.gov.br/>. Acesso em: 15 mai. 2009. 

http://www.gespublica.gov.br/
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Perante o exposto, os órgãos da Segurança Pública não poderiam se eximir (ou 

omitir) da responsabilidade de se comprometer e investir na qualidade de seus serviços 

prestados à comunidade.  

Essa especialidade de serviço público, conforme sua característica, não pode: (1) 

ser materializada sem que haja a participação pública em compromisso com a comunidade em 

que vive; (2) conter separações entre os órgãos públicos e a sociedade, pois ambos estão 

contidos um no outro; (3) equivocar-se com a necessidade de se conhecer a comunidade em 

que são prestados tais serviços; e, (4) deixar de compreender que a dinâmica social trará 

dificuldades e a solução dos problemas deve ser encontrada à medida que são constatadas ou 

buscando sua preventividade. 

No próximo capítulo, perceberemos como uma nova filosofia e estratégia para o 

modelo policial em vigor pode contribuir para qualidade de suas atividade e a qualidade de 

vida social. 

 

2.4 ABORDAGENS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

2.4.1 Abordagens da Qualidade 

 

Há três modelos de abordagem da qualidade apontadas por Paladini (2006, p.71-

86): o modelo ampliado da adequação ao uso; o de “impacto de produtos e serviços na 

sociedade como um todo”; e, o “da qualidade globalizada”. Pela própria denominação das 

abordagens descritas, observamos que a qualidade tende do particular (menor 

abrangência/uso) ao público sem fronteiras (maior abrangência/globalização). No entanto, 

descreveremos brevemente apenas o modelo de impactos na sociedade. 

Explanando melhor esta abordagem, Paladini (2006, p.81-82) demonstra a simples 

situação de uma empresa de perfumes. Um determinado perfume produzido agrada um 

determinado consumidor, mas irrita ou incomoda outros, chegando até ao caso de alergias em 

determinadas pessoas. “Aí evidencia-se, porém, uma falha no modelo estratégico da empresa” 

(2006, p.81). Apesar da empresa ter uma fatia do mercado garantida, não se preocupo em criar 

esforço para expandi-lo, alcançar outros clientes. O autor ressalta aqui a diferença entre 

consumidor e cliente, como visto no tópico 2.2, e acrescenta que o conceito correto de cliente 

como “[...] consumidores em potencial. Ou não [sic]”(2006, p.82).  

A questão do “ou não” é o ponto chave desta abordagem. No caso do perfume, 

pode ser o cliente que estará adquirindo o produto – ou não. Tal abordagem fica mais clara em 
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se tratando da segurança pública, que aqueles que são os consumidores (vítimas e infratores) 

ao consumirem os serviços podem desagradar outros clientes (cidadãos), mesmo que estes 

sejam consumidores ao desfrutar de uma estável ordem pública, como o sossego noturno. De 

outra forma, os consumidores em potencial (cidadãos “não vitimizados”) podem ter, por uma 

simples ação ou omissão dos órgãos policiais, uma postura negativa explícita ou implícita dos 

serviços prestados. Esta “negativização” pode ser uma rejeição ao agente ou à imagem 

institucional. 

A clientela do “ou não” deve ser alcançada se o modelo de Polícia Comunitária é 

desejada para a resolução dos problemas em parceria na comunidade onde atua os operadores 

de segurança pública. Mecanismos necessitam ser desenvolvidos para que essa fatia “não 

consumidora” venha a compartilhar responsavelmente das causas e soluções de segurança 

pública que a cerca mesmo não sendo vítima ou infratora, promovendo uma concreta 

mobilização social. 

 

2.4.2 Avaliação da Qualidade na Segurança Pública 

 

A Gestão da Qualidade e a Qualidade, propriamente dita, têm por controle de suas 

características a contínua avaliação de seus processos através da mensuração indicadores 

(referenciais abstraídos da realidade).  

Na Segurança Pública, os processos estão relacionados ao planejamento e à 

execução das atividades policiais, ou não-policiais, envolvidas nas causas dos problemas de 

determinada comunidade. 

Como avaliar os processos descritos? Quais os indicadores? 

Segundo Gianesi e Corrêa (1994) apud Marcineiro (2009, p.181-182), os critérios 

de avaliação dos serviços aplicados aos serviços policiais são oito, a discorrer: 

1) Consistência: significa a conformidade com a experiência anterior, conferindo 

a variação dos resultados ou processos. O cliente sabe o que esperar do 

serviço; 

2) Competência: refere-se à habilidade e conhecimento do fornecedor para 

executar o serviço, observando as necessidades “técnicas dos consumidores”. 

O cliente demanda daquilo que não dispõe; 

3) Velocidade de Atendimento: há duas dimensões a real, contada em horas e 

minutos, e a percebida, tempo percebido psicologicamente na espera. É 

quando o cliente necessita dos serviços; 
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4) Atendimento: é a experiência do cliente ao usufruir da prestação dos serviços, 

nível de agradabilidade; 

5) Flexibilidade: é a capacidade de adaptar rapidamente a prestação dos serviços 

quando a necessidade dos clientes é alterada, considerando suas nuances; 

6) Credibilidade: refere-se à formação de percepção de risco no cliente aceitável 

(crédito no serviço) e à habilidade de transmitir confiança; 

7) Acesso: avalia a facilidade que o cliente tem de entrar em contato com o 

fornecedor do serviço, desde a estrutura física ao atendimento pessoal; e, 

8) Custos: é quanto o cliente investe, voluntária ou compulsoriamente, por um 

determinado serviço.  

 

Dos indicadores utilizados para a avaliação dos serviços policiais comentaremos 

dois dos três apresentados por Marcineiro (2009, p.184-189), bem como seus requisitos. 

São espécies do gênero “indicadores de gestão”, exposto por Marcineiro, os 

indicadores de situação e de qualidade. Os indicadores de situação são todos os valores que 

retratam de forma unidimensional a organização ou seus processos produtivos. Por exemplo: 

os recursos humanos, matérias, orçamentários/financeiros e metodológicos e suas relações nos 

níveis estratégico, tático e operacional. Os indicadores de qualidade indicam a qualidade 

qual a qualidade do trabalho executado. Envolvem o grau de satisfação das necessidades em 

relação aos serviços prestados, a qualidade intrínseca, segurança, moral, etc. 

O indicador de qualidade predispõe três requisitos: Elemento, aquilo que é 

avaliado; Fator, parâmetros de comparação do Elemento; Medida: unidade de medida a ser 

utilizada (porcentagem, etc.) no Fator. 

A principal designação para a avaliação da qualidade é a verificação da obtenção 

dos resultados esperados para uma ação de melhoria ou corretiva (MARCINEIRO, 2009, 

p.216). 

Complementando os indicadores de gestão, podemos especificá-los da seguinte 

forma, segundo a análise realizada entre Marceineiro (2009) e Salamanca (2004): 

- Indicadores de situação: indicadores de insumos e de processos. O primeiro está 

relacionado aos planejamentos e recursos humanos envolvidos em Polícia Comunitária. O 

segundo, aos processos ou atividades estratégicas envolvidas em Polícia Comunitária. 

- Indicadores de qualidade: indicadores de impacto e de resultado. Este diz 

respeito aos resultados de desempenho das ações em Polícia Comunitária. Aquele indica a 

qualidade de vida associada na comunidade e na relação polícia e comunidade. 
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O Quadro 4 estrutura de forma clara os indicadores mencionados, conduzindo o 

controle e a avaliação das ações em Polícia Comunitária. 

 

Los indicadores provenientes del registro de eventos, como acciones 

policiales, tasas de denuncias de delitos y de aprehensiones extraídos de 

Estadísticas policiales y de Encuestas de Victimización tuvieron una rápida 

expansión a comienzos de la década de 1990, siendo útiles para la 

planificación y evaluación de las diferentes funciones policiales. Las fuentes 

de información de tipo perceptivo, por ejemplo las provenientes de 

encuestas de victimización, sentaron las bases para el desarrollo de 

indicadores sobre policía comunitaria, al entregar información sobre 

niveles de victimización, percepción de riesgos y apreciaciones sobre las 

funciones policiales y del conjunto de la institucionalidad relacionada con 

la seguridad ciudadana. (SALAMANCA, 2004, p. 14) 
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INDICADORES DE INSUMOS 

Indicadores Medida 

Planos Existência de planejamento em Polícia Comunitária 

Recursos Humanos Quantidade de pessoal envolvido em estratégias 

comunitárias por número de pessoal operacional 

INDICADORES DE PROCESSOS 

Indicadores Medida 

Patrulhas Horas patrulhadas a pé 

Atividade de capacitação em polícia 

comunitária 

Porcentagem de pessoal policial capacitado 

Reuniões com organizações sociais Número de Reuniões  

Quantidade de participação por reuniões 

Percepção sobre a interação Porcentagem dos contatos com o cidadão que são de 

qualidade 

Qualidade de tratamento em 

contatos polícia comunidade 

Tipos de trato amigável entre polícia e sociedade 
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INDICADORES DE IMPACTO 

Indicadores Medida 

Problemas da comunidade 

encaminhados ao PCS e CONSEG 

Porcentagem de respostas satisfatórias relativas a 

problemas que afetam a comunidade 

Vitimização  Taxa de vitimização 

Percepção do medo do crime Porcentagem de pessoas que expressam medo de se 

tornarem vítimas 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Indicadores Medida 

Qualidade de vida no bairro Porcentagem de pessoas que percebem os níveis de 

vandalismo e desordem locais. 

Comportamento de “encarceramento 

involuntário” 

Porcentagem de pessoas que não saem de suas residências 

à noite 

Quadro 4. Indicadores de Gestão e suas especificações. 

Fonte: Adaptado de Salamanca (2004). 
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3 POLÍCIA MILITAR E DESIGUALDADES SOCIAIS NO DF 

 

3.1 A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
4
 

 

A presente instituição está organizada em, basicamente, duas grandes estruturas: 

uma operacional e outra administrativa. A estrutura operacional, por sua vez, está subdividida 

em 04 (quatro) comandos de policiamento: Leste, Metropolitano, Oeste e Especializado, todas 

sob o comando central da unidade Comando de Policiamento - a Gerência dos Postos 

Comunitários de Segurança está subordinada a este comando. Os três primeiros comportam 

23 (vinte e três) Unidades Policiais Militares e o último 09 (nove). A Polícia Militar está 

presente em todas as 30 (trinta) regiões administrativas do Distrito Federal, conhecidas como 

Cidades Satélites de Brasília, Capital Federal.  

A estrutura administrativa suporte ao serviço operacional e apoio aos integrantes 

da PMDF, existem diversas unidades administrativas responsáveis pelo planejamento 

estratégico da corporação e também pelo seu funcionamento interno, quer seja nos aspectos 

educacional, financeiro, orçamentário, de pessoal, de tecnologia da informação e até mesmo 

de saúde. Esta estrutura compreende as unidades que compõem o Comando Geral, assim 

apresentadas no Quadro 5: 

 

Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal 

Comando e Subcomando Geral Estado Maior Diretorias 

- Assessoria Jurídica 

- Parlamentar 

- Ajudância Geral 

- Gabinete do Comandante Geral 

- Corregedoria da Polícia Militar 

- Centro de Inteligência 

- Centro de Tecnologia de 

Informação 

- 1ª Seção (PM/1) 

- 3ª Seção (PM/3) 

- 4ª Seção (PM/4) 

- 5ª Seção (PM/5) 

- 6ª Seção (PM/6) 

- Diretoria de Pessoal 

- Diretoria de Inativos e 

Pensionistas 

- Diretoria de Ensino (Academia 

de Polícia Militar e Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças) 

- Diretoria de Finanças 

- Diretoria de Apoio Logístico 

(Centro de Suprimento e 

Manutenção) 

- Diretoria de Saúde (Policlínica, 

Centro Odontológico e Centro de 

Assistência Psicossocial)  
Quadro 5. Estrutura Administrativa da PMDF (Site Oficial). 

Fonte: Site Oficial da PMDF. 

 

                                                 
4
 Site Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Disponível em <www.pmdf.df.gov.br>. Acesso em: 15 

mai. 2009. 

http://www.pmdf.df.gov.br/
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Segundo Cardoso (2009)
5
, o quantitativo de policiais militares na ativa é 

aproximadamente 15.206, incluindo os que não foram excluídos do Sistema de Pessoal em 

decorrência de aprovação em outros concursos e os que se encontram afastados conforme 

previsão legal. Desse total, podemos enfatizar que 39% estão efetivos em Batalhões, 20% em 

Companhias Independentes, 14% aquartelados (como no caso do BOPE) e 8% em unidades 

especializadas de trânsito (BPTRan e CPRv). 

O produto proporcionado aos cidadãos pela Polícia Militar do Distrito Federal é a 

prestação de serviços públicos de preservação da ordem pública conforme a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, em seu artigo 144, caput, inciso V e § 

5º e 6º. 

Complementa a sua formalização estrutural interna a Lei nº 7.289, de 18 de 

dezembro de 1984, alterada pela seguinte legislação: Lei nº 7.475/86, Lei nº 10.486/02, Lei nº 

11.134/05. 

 

3.2 AS DESIGUALDADE SOCIAIS NO DISTRITO FEDERAL
6
 

 

Com uma área de 5.789,16 km² e, inicialmente planejada para uma população de 

500 mil habitantes, hoje alcança um total de 2.557.158 habitantes
7
. Possui um Índice de 

Desenvolvimento Humano
8
 (IDH) de 0,874

9
, que mede a qualidade de vida, pode ser 

comparado a países como a Hungria (0,874) e está acima da próprio índice brasileiro (0,800). 

Nacionalmente
10

, é o primeiro do ranking, seguido pelos estados de Santa Catarina (0,840) e 

São Paulo (0,833). 

Mas em uma breve análise das 30 (trinta) regiões administrativas desta Federação 

encontraremos disparidades sócio-econômicas. O trabalho do Núcleo de Estudos 

Populacionais da CODEPLAN, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas – 

                                                 
5
 CARDOSO, Aderivaldo Martins. Policiamento Comunitário no DF: uma análise dos postos comunitários de 

segurança pública. Brasília: UnB, 2009. 
6
 GOVERNO DO SITRITO FEDERAL. Secretaria de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito 

Federal - SEPLAN. Disponível em <http://www.seplan.df.gov.br/>. Acesso em: 20 mai 2009. 
7
 Fonte: IBGE/DPE/Copis Estimativas das Populações Residentes, em 1º/7/2008. 

8
 O Índice de desenvolvimento Humano - IDH é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, 

esperança de vida, natalidade e outros fatores entre os países membros da ONU. Também pode ser calculado 

para um estado, município ou região. Disponível em <http://br.geocities.com/sousaraujo/idh.htm>. Acesso 

em: 18 mai. 2009. 
9
 PNUD, Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) 2007/2008: ano referencial 2005. 

10
 PNUD. Ranking do IDH entre os Estados Brasileiros em 2005. Disponível em 

<http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3039&lay=pde>. Acesso em: 

20 mai. 2009. 

http://www.seplan.df.gov.br/
http://br.geocities.com/sousaraujo/idh.htm
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3039&lay=pde
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UNFPA, apresenta o primeiro volume da série “Demografia em Foco”, como o tema 

Indicadores de Desigualdade Social no Distrito Federal
11

.  

No citado, os resultados apresentam fortes desigualdades sociais entre a população 

nas diferentes regiões administrativas. Por exemplo, são dimensionados grupos de regiões 

administrativas por faixa de renda per capita mensal em 2004, medida em salários mínimos 

(SM). No Gurpo 1, com renda superior a 04 (quatro) SM, é encontrada uma variação de 4,9 a 

10,8, incluídas as cidades do Lago Sul e Sudoeste. No Grupo 3, com renda variando entre 1 e 

2 SM, são relacionadas a Ceilândia e São Sebastião. Já o Grupo 5, compreende aqueles cuja 

renda chega até 1 SM, onde estão situadas a Estrutural e o Itapõa. 

No concernente aos indicadores selecionados para questão sócio-cultural, 

podemos apontar três: a taxa de analfabetismo, população entre 7 e 14 anos fora da escola e 

porcentagem de domicílios com computador. No Grupo 1, foram observados os índices de 

(0,6), (1,6) e (71,3) respectivamente. O Grupo 3 apresentou (4,3), (2,5) e (18,9). E no Grupo 

5, os números de (8,0), (5,4) e (0,2). Aqui reside uma considerável distância entre as taxas de 

analfabetismo dos Grupos 1 e 5; também a não oportunidade ao conhecimento ou recursos 

tecnológico para inclusão social digital e promoção da cultura.  

Em decorrência dessa estrutura de desigualdades sociais e crescente demografia, a 

violência, a criminalidade e medo do crime encontram lugar. E acompanhando este 

desenvolvimento social, os serviços de segurança pública prestados pela Polícia Militar do 

Distrito Federal devem ser de qualidade, primando pela eficiência de um policiamento voltado 

às características locais e à satisfação do cidadão. A proporção de cada policial militar por 

habitante é encontrado pela relação do quantitativo na atividade da Polícia Militar (15.206) e 

da população total do DF (2.555.158), obtendo-se um valor aproximado de 01 (um) policial 

militar para cada 168 habitantes
12

. 

Nesses aspectos, a Polícia Comunitária se propõe como uma nova vertente 

estratégica que pode trazer ao equilíbrio, no mínimo, as oportunidades de participação e 

corresponsabilidade cidadã. 

                                                 
11

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Indicadores de Desigualdade Social no Distrito Federal / Companhia 

de Planejamento do Distrito Federal. – Brasília, CODEPLAN: NEP, 2007. 
12

 Relação equivalente à situação de todos os policiais militares estarem empregados na atividade-fim, mas é 

uma condição inviável. No entanto os aquartelamentos, requisitados e similares somam 33% do efetivo total. 
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4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DF 

 

4.1 O PROGRAMA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA 

 

O Programa de Segurança Comunitária é uma política pública de segurança 

pública instituído em 23 de dezembro de 2003 pelo Decreto Distrital nº 24.316, o qual 

ampliava o Decreto Distrital nº 24.101, de 25 de dezembro de 2003, que deu origem aos 

Conselhos Comunitários de Segurança. Este foi revogado pelo atual Decreto Distrital nº 

28.495, de 4 de dezembro de 2007. 

À época da instituição do referido programa, o Distrito Federal promovia ações do 

Programa Tolerância Zero, o qual foi adaptado da estratégia de policiamento em Nova Iorque 

na década de 90, quando o Prefeito Rudolph Giuliani.  

A perspectiva errada da atuação policial tornou evidente o fracasso do programa 

anterior. Contudo, com a disseminação da nova Política Nacional de Segurança Pública, 

foram criados os Conselhos Comunitários de Segurança em 2003. Uma fase em que a 

Segurança Pública no Distrito Federal deu os primeiros passos a uma possível parceria com a 

comunidade. No entanto, os passos não foram firmes, pois à medida que uma nova cultura era 

investida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP os operadores de 

segurança pública não eram esclarecidos sobre o fato. 

No final daquele mesmo ano, o Programa de Segurança Comunitária foi inspirado 

nos mesmos princípios da Polícia Comunitária, visando: 

 

[...] promover, de forma planejada, o contato mais aproximado dos policiais 

militares, policiais civis, bombeiros militares e agentes de trânsito – todos Agentes 

de Segurança Comunitária – entre si e com os demais órgãos governamentais, 

autoridades e demais cidadãos em suas respectivas comunidades [...]
13

. 

 

A mencionada política pública de segurança pública foi implantada como projeto 

piloto contemplando três cidades satélites de Brasília: Candangolândia, Cruzeiro e Recanto 

das Emas, a ser expandido às demais cidades posteriormente. 

A Diretriz de Segurança Comunitária que prevê a integração dos Órgãos da 

Segurança Pública adveio pela Portaria da SSP-DF nº 30, de 28 de fevereiro de 2005. Os 

                                                 
13

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Segurança Pública do DF - SSPDS. Disponível em 

<http://www.ssp.df.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=4615>. Acesso em: 20 mai. 2009. 

http://www.ssp.df.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=4615
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membros dos órgãos referidos na legislação passaram a ser denominados no Programa 

“agentes de segurança comunitária”. 

Em 2007, os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG´s) foram 

reformulados pelo Decreto Distrital nº 28.495, de 4 de dezembro, revogando o anterior que os 

regulava. Este mesmo Decreto dispõe que a Subsecretaria de Programas Comunitários – 

SUPROC da Secretaria de Segurança Pública supervisionará as atividades dos CONSEG´s e 

estabelecerá diretrizes e orientações complementares necessárias ao seu bom funcionamento 

(Art. 12). 

 

4.2 OS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA
141516

 

 

Os postos de segurança comunitária (PCS) complementam uma política pública 

de segurança pública do Programa de Segurança Comunitária, que foi promulgada pelo 

Decreto Distrital nº 24.316, 23/12/2003. Essa política baseou-se nas experiências de Nova 

Iorque, EUA, com o programa “Tolerância Zero” na década de 90, e dos postos comunitários 

centenários no Japão, denominados kobans. 

Em 2006/2007, o Projeto de Postos de Segurança e Cidadania como Programa 

Comunitário de Referência Social (PCRS), inspirado em experiências de sucesso no Estado de 

São Paulo, foi desenvolvido para implantação de postos pilotos modelos na Asa Sul (oito no 

total) e seriam posteriormente expandidos às demais regiões administrativas, num total de 300 

(trezentos).  

Segundo o referido Projeto, o conceito dos postos se constitui em uma base 

comunitária social e operacional em forma de célula de polícia comunitária que visa 

congregar e atender as comunidades locais, tornando-se um ícone referencial, integrando as 

demais atividades praticadas pela corporação e que se façam necessárias à comunidade local. 

Estruturalmente, são equipados desde a mobília até os recursos atinentes à atividade 

comunitária, comandadas por um Sargento do quadro de combatentes, com o nome divulgado 

                                                 
14

 PMDF. Polícia Militar do Distrito Federal. Site oficial. Disponível em 

<http://www.pmdf.df.gov.br/?pag=acoes_sociais/postosPoliciais>. Acesso em: 21 abr. 2009. 
15

 PRIMEIRA MÃO. A Palavra Oficial do Comandante Geral da PMDF. Comunicação Social – PM5. Outubro 

de 2008, Ano II, nº 5. Disponível em <http://www.pmdf.df.gov.br/pdf/n_5.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2009. 
16

 Projeto do Programa Comunitário de Referência Social – PCRS (Postos de Segurança e Cidadania) 

desenvolvido no segundo semestre de 2006 e submetido ao atual Governado do Distrito Federal, por policiais 

militares, por ocasião de sua Campanha durante o processo eleitoral. Grupo de Trabalho coordenado por Maj 

QOPM Feitosa (PMDF). O presente projeto encontra-se parcialmente publicado na Biblioteca Nacional. A 

documentação referente ao Programa foi disponibilizado pelo Ten QOPM Senna, integrante da equipe da 

Subsecretaria de Programas Comunitários da Secretaria de Segurança Pública do DF. 

http://www.pmdf.df.gov.br/?pag=acoes_sociais/postosPoliciais
http://www.pmdf.df.gov.br/pdf/n_5.pdf
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à comunidade. Com respeito ao funcionamento, cabe ao comandante da base comunitária o 

trabalho de prevenção comunitária na respectiva comunidade. 

O Projeto (2006, p. 26-27) assim prevê as unidades de trabalho: 

As unidades do PROGRAMA COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA SOCIAL 

POSTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA serão constituídas, por uma sala de 

atendimento ao público, sala de reconhecimento com dispositivo de detenção 

momentânea, sala de monitoramento do CFTV (Circuito Fechado de TV) e 

radiocomunicação, sala de comando e atendimento reservado, banheiros, sala de 

material, sala de descanso, copa, sala de múltiplas funções, com capacidade para 

reunir trinta pessoas, constituindo-se num verdadeiro ponto de referência para a 

comunidade do bairro. Os equipamentos individuais para os policiais militares 

participantes do programa, são os seguintes: uma arma de porte individual (pistola 

.40), tonfa, algema, clava química, colete balístico e HT. Como equipamentos 

acessórios, os necessários para controle de trânsito, visores noturnos, binóculos, 

palm tops, computadores, televisores, entre outros (grifo nosso). 

As rondas a pé em sua maioria constituem uma maneira fácil de afastar o policial 

militar do sistema de acionamento emergencial de radiopatrulha, permitindo que se 

mesclem com o público, fora de um contesto do policiamento preventivo em 

movimentos reivindicatórios. Desta forma, estendem, aprofundam e personalizam a 

interação, além de reduzir o medo do crime, principalmente nos locais onde o Estado 

parece não estar presente, como por exemplo: muitas pichações, descumprimento de 

pequenas regras, vandalismos, mendigos pela rua, crianças de rua, bebedeiras em 

público, música alta, todas pequenas alterações percebidas e resolvidas pelo 

policiamento a pé. E é necessária a intervenção da Polícia Militar para tornar clara a 

presença do estado e impedir que os bons moradores se mudem em busca de um 

bairro melhor. Wilson e Kelling sugerem que a polícia dê uma atenção especial à 

manutenção da ordem em bairros que estejam se inclinando na direção da 

desorganização social. Percebe-se que é vital demonstrar que o Estado está presente 

e dominando a situação. E como afirmam Skolnick e Bayley, a manutenção da 

ordem representa uma ampliação dos propósitos do policiamento, ultrapassando a 

estrita supressão dos crimes para chegar ao desenvolvimento de comunidades nas 

quais se pode viver dignamente. 

Os Policiais Militares envolvidos no Programa deverão ser preparados, por meio de 

curso específico, dinâmico e conciso, de pequena duração (proposta anexo), para 

desempenho das ações determinadas, tais como, ouvir o que a população tem a 

dizer, mesmo que seja desagradável, inclusive realizando periodicamente, nas 

instalações do Posto, reuniões comunitárias; O trabalho não pode ser pautado na 

filosofia de mão única, como se a culpa fosse da população que não avisou. 

 

Conforme a documentação analisada, foram previstos 43 (quarenta e três) postos 

para a Cidade de Ceilândia, sendo que atualmente há 09 (nove) em funcionamento. 

Quanto ao efetivo destinado à atuação nos mencionados postos, o Projeto (2006, 

p. 32) relata que: 

Dentro dessa ótica [...] o efetivo destinado ao policiamento de segurança e cidadania 

que é de 9.000 Policiais Militares, alocados nos 300 postos, chega-se ao 

impressionante resultado de 01 policial para cada grupo de 266 habitantes. (só no 

policiamento comunitário); bem próximo dos padrões da ONU. 
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Considerando os valores expostos e que, em média, um sexto do efetivo nos 

postos está em afastamentos diversos (férias, licenças, dispensas, etc.), a equipe total do posto 

contará apenas com 25 (vinte e cinco) policiais militares.  

Observe na Fotografia 1 um modelo de base comunitária em São Paulo. No 

ANEXO B está a planta baixa do PCRS (modelo original). 

 

Fotografia 1. Base Comunitária em Jardim Ângela – São Paulo. 

Fonte: Projeto PCRS (2006). 

 

A filosofia adotada no planejamento do projeto foi o Modelo de Polícia 

Comunitária, bem como sua estratégia.  

O conceito de segurança e cidadania, lastreados na modalidade de policiamento 

comunitário e a visão de unidades de vizinhança convergem para um fim social, 

qual seja, a qualidade de vida, o bem estar social e a efetiva participação da 

comunidade na execução das políticas públicas de segurança, constituindo uma 

demanda da sociedade brasiliense, com reflexos diretos na qualidade de vida dos 

moradores da capital de todos os brasileiros. (PROJETO, 2006, p.33) 

A segurança orgânica dos denominados Postos Comunitários de Vizinhança 

(projeto-piloto) também foi tratado com devido valor tal como a rotina operacional do posto e 

as normas gerais de atuação dos policiais foram previstas. 

 

4.2.1 A Estrutura dos Postos Comunitários de Segurança (PCS) 

 

Segundo o sítio oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, acessado em abril de 

2009, foram inaugurados 79 (setenta e três) PCS´s em todo o Distrito Federal. O programa 

prevê a criação de 300 novos postos, com a intenção de atingir esse número até o final de 
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2010. A quantidade de postos foi planejada segundo a proporção residencial, resultado o valor 

de 01 (um) PCS para cada 02 (dois) mil domicílios. Cada PCS (módulo simples) custa em sua 

implantação, no mínimo, R$ 104 mil aos cofres públicos, sendo que os de módulo duplo são 

de R$ 60 a R$ 70 mil mais onerosos. 

Os PCS´s são estruturas móveis, de aço e fibra de vidro, sobre uma plataforma de 

concreto os quais podem ser deslocados conforme a necessidade social. Cada um possui em 

média 16 policiais militares, fixos e em viaturas, que têm o posto como base de seu 

policiamento. A definição dos locais de instalação dos postos foi e está sendo discutida com 

as lideranças comunitárias de cada cidade, no intuito de atingir, com margem mínima de erro, 

as necessidades específicas de cada comunidade (PMDF, 2009). 

Conforme o planejamento inicial de implantação dos PCS´s, todos seriam 

constituídos de: sala de atendimento ao público, sala de reconhecimento com dispositivo de 

detenção momentânea, sala de monitoramento do CFTV (Circuito Fechado de TV) e 

radiocomunicação, sala de comando e atendimento reservado, banheiros, sala de material, sala 

de descanso, copa, sala de múltiplas funções, com capacidade para reunir 30 pessoas, 

constituindo-se num verdadeiro ponto de referência para a comunidade do bairro.  

No concernente aos equipamentos individuais para os policiais militares 

participantes do programa, seriam os seguintes: uma arma de porte individual (pistola .40 e 

munições), tonfa, algema, clava química, colete balístico e HT. 

 

4.2.2 Pesquisas Realizadas ao Programa de Segurança Comunitária e aos PCS’s 

 

No Distrito Federal, foram realizadas ou solicitadas pela Subsecretaria de 

Planejamento e Capacitação – SUSPLAC
17

 da Secretaria de Segurança Pública três pesquisas 

sobre o Programa de Segurança Comunitária: 1) avaliação sobre as três cidades satélites que 

formam o projeto piloto do programa (Cruzeiro, Candangolândia e Recanto das Emas) em 

Nov/2005; 2) implantação sobre os PCS´s em 09 (nove) regiões administrativas, Set/2007; e, 

3) uma pesquisa de opinião sobre o projeto dos PCS´s realizada em 13 (treze) regiões 

administrativas em Out-Nov/2008. 

 

 

 

                                                 
17

 Os Relatórios da Pesquisas foram disponibilizados pela Gerência de Pesquisa da SUSPLAC/SSP. Sendo as 

responsáveis Maj PM Maria Costa e Professora Rogéria Brito (FORMAR, ACTO, SUSPLAC). 
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4.2.2.1 Pesquisa FORMAR 

 

A primeira pesquisa que foi realizada nas cidades satélites Cruzeiro, 

Candangolândia e Recanto das Emas integrantes do projeto piloto do Programa de Segurança 

Comunitária, em 2005, pelo Instituto FORMAR. A pesquisa está subdividida em qualitativa e 

quantitativa, interessando relatar as recomendações concernentes àquela. 

A qualitativa apresentou, entre outras, as seguintes recomendações a partir das 

análises realizadas nas três cidades: 

 

CANDANGOLÂNDIA CRUZEIRO RECANTO DAS EMAS 

-Promover integração entre os 

policiais e a comunidade; 

-Promover ações que levem a 

população a tirar da cabeça o velho 

conceito de polícia, aquela que só 

bate e castiga; 

-Um plano de incentivo à 

participação comunitária. A 

população de Candangolândia fez 

esta proposta. 

 

-Romper a pretensiosa auto-suficiência 

da comunidade; 

-Estabelecer um plano de mídia 

ancorado pelo próprio Secretário da 

Segurança Pública do Governo do 

Distrito Federal, isto será bom para as 

três RA(s); 

-Tentar, dentro do possível, desenvolver 

algo, mesmo que de forma piloto, que 

possa materializar algumas frentes do 

Programa de Segurança Comunitária. A 

população às vezes precisa de uma 

firme referência;  

-A comunidade precisa ser ganha para o 

Programa de Segurança Comunitária, a 

segurança não pode ter cara feia. É bom 

lembrar que a base do sucesso do 

Programa de Segurança Comunitária 

será sempre o modelo de sua eficácia, 

não há marketing que se sustentará se o 

produto for de qualidade duvidosa. 

 

-Colocar todas as forças vivas da 

sociedade no centro da proposta. 

Melhorar a interatividade entre as 

forças; 

-A população precisa entrar para o 

programa, “vestir a camisa do 

programa” ela está desconectada, é 

necessário plugá-la; 

-Alargar a base dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos dos agentes 

envolvidos no Programa de Segurança 

Comunitária; 

-Avaliação permanente das ações do 

programa, realizar, periodicamente, 

pesquisas de quantidade e qualidade, 

portanto não saia de casa sem elas. 

Não há mais lugar para o achismo. 

 

Quadro 6. Recomendações da Pesquisa Qualitativa. 

Fonte: Instituto FORMAR (2005). 
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4.2.2.2 Pesquisa sobre a implantação dos PCS´s 

 

Em setembro de 2007, aproximadamente 8 meses antes da inauguração dos 

primeiros PCS’s, foi realizo presente trabalho em nove locais, sendo eles: Areal (Taguatinga); 

Arniqueiras (Águas Claras); Engenho das Lajes; Núcleo Bandeirante; Park Way; Setor 

Comercial Sul; Sobradinho QD 08; Sobradinho QD 18; Sobradinho II – AR 13. 

Com relação aos problemas locais, os resultados mostraram-se bem diferenciados, 

demonstrando as particularidades de cada um. Os problemas nas comunidades foram 

avaliados separadamente aos em comércios locais. 

Quanto ao principal problema nas comunidades (exceto Setor Comercial Sul): 

  Areal (Taguatinga): tráfico e consumo de drogas; 

 Arniqueiras (Águas Claras): iluminação pública inadequada; 

 Engenho das Lajes: precariedade no transporte coletivo; 

 Núcleo Bandeirante: roubos/furtos em veículos; 

 Park Way: precariedade no transporte coletivo; 

 Sobradinho QD 08: roubos/furtos em residências; 

 Sobradinho QD 18: tráfico e consumo de drogas; 

 Sobradinho II – AR 13: tráfico de drogas. 

 

Quantos aos principais problemas nos comércios locais (incluído Setor Comercial 

Sul), são apontados o policiamento insuficiente, os roubos e furtos em comércios e a presença 

de pessoas desordeiras. 

Podemos destacar, por fim, que as medidas prioritárias, relatadas pela própria 

população local, a serem implementadas nas comunidades são: os programas educativos, o 

aumento dos agentes de segurança pública e viaturas e melhoria na iluminação pública. A 

instalação de PCS’s, no Park Way, foi indicado com 73,1% das escolhas, perdendo apenas 

para medidas mencionadas. Sobradinho QD18 foi o local em que menos se desejou os PCS’s 

com 7,5%. Nos demais locais, a média ficou em torno de 30% das opções. 

 

4.2.2.3 Pesquisa de Opinião dos PCS´s 

 

Concluída no início de 2009, mas realizada em novembro de 2008, esta pesquisa 

procurou abordar a aceitação ou alteração na qualidade de vida das comunidades que foram 
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contempladas com os PCS’s. A pesquisa abrangeu 13 (treze) PCS’s nas seguintes cidades 

satélites:  

 Águas Claras (2º BPM): Qd. 103; 

 Brasília (1º BPM): EQS 216/416 Asa Sul; 

 Brazlândia (9ª CPMInd): QS 14; 

 Ceilândia (8º BPM): Condomínio Privê; 

 Gama (9º BPM): QD 24, Setor Leste; 

 Planaltina (14º BPM): Área ao lado da EC 63; 

 Recanto das Emas (18ª CPMInd): Rua da Gameleira, Praça Central; 

 Riacho Fundo I: AC3, Praça Central; 

 Riacho Fundo II (19ª CPMInd): QD 510; 

 Samambaia (11º BPM): QR 415; 

 Santa Maria (14ª CPMInd):  QR 417/418; 

 São Sebastião (17ª CPMInd):  EQ 10/6; 

 Taguatinga (2º BPM): Área Especial 4/1, Vicente Pires. 

 

Em linhas gerais os resultados apontaram boas perspectivas, mas também que há 

muitos aspectos a melhorar tanto na organização policial militar como na comunidade.  

Os resultados mostraram que 41,8% dos respondentes se sentiam sem segurança 

alguma e 38,2% se sentiam pouco seguros antes da instalação do PCS. Mas após a instalação, 

64,1% dos respondentes sentem-se mais seguros. No entanto, 32,6% dessas pessoas 

responderam que nada mudou após a instalação do Posto. 

Uma informação interessante é de 69,5% dos pesquisados consideram que a 

comunidade está mais interessada pelos assuntos de segurança pública a partir da instalação 

do PCS. 

O trabalho proporcionou aos avaliados que oferecessem sugestões sobre o projeto 

dos PCS’s. As sugestões mais citadas foram: aumentar o número de policiais/viaturas com 

38,7% , intensificar as rondas e abordagens na área do posto com 34,9% e divulgar o 

projeto/promover a interação com a comunidade com  o percentual de 19,5%. 

Com relação aos policiais militares que atuam nos PCS’s, 50,0% não possuem 

capacitação formal em segurança comunitária e 47,7% desses profissionais possuem a 

referida capacitação. 
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4.3 CEILÂNDIA 

 

Ceilândia (CEI + land), antes de sua inauguração em 27 de março de 1971, era 

uma Campanha de Erradicação de Invasões (CEI). Hoje são, aproximadamente, 378 mil 

habitantes. É a cidade satélite mais populosa do Distrito Federal, em uma área de 230 km². 

Comparativamente, tem uma área maior que a de João Pessoa-PB e é mais populosa que 

Vitória-ES
18

. Sua autonomia política e administrativa ocorreu somente com a Lei nº 49, de 25 

de dezembro de 1989.  

A decisão por delimitar a cidade decorre do fato do pesquisador estar envolvido 

ao contexto sócio-cultural e às problemáticas da mesma. Ceilândia – DF é uma cidade satélite, 

região administrativa de Brasília, RA IX, situada a 25 km da Capital. Seu complexo 

habitacional envolve residências, comércios, escolas e área rural. Possui todos os órgãos de 

segurança pública (PM, BM, PC, Defesa Civil), é politizada e organizada em associações e 

CONSEG. Sofre com crimes, com o medo do crime, desordens sociais e violências diversas. 

Com isso, tem todos os requisitos para que o Programa de Segurança Comunitária seja 

eficiente por meio do PCS’s. É um modelo social bastante perspicaz para um estudo de caso 

em Polícia Comunitária. 

 

4.3.1 O Contexto Social 

 

Segundo a CODEPLAN
19

, em uma pesquisa realizada em 2004, mas publicada 

em 2007, a Ceilândia se encontra numa faixa de grupo em que as características sócio-

econômicas são semelhantes, tendo como pares São Sebastião e Gama. Apesar das 

particularidades dos componentes desse Grupo (3), consideraremos as informações para efeito 

de conhecimento. Citaremos alguns aspectos dos indicadores demográficos, de renda, 

domiciliares, educacionais e culturais. 

Conforme o levantamento, a Ceilândia possui uma renda média per capita de 1,2 

salários mínimos (SM). No entanto, Nas três primeiras classes de rendimentos do seu Grupo 

(0 a 1SM; 1 a 2SM; 2 a 5SM), que corresponde a 68,1% dos seus domicílios, está concentrada 

                                                 
18

 CEILÂNDIA. Site da Cidade de Ceilândia. Disponível em <http://www.ceilandia.com/>. Acesso em 15 mar. 

2009. 
19

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN). 

Indicadores de Desigualdade Social no Distrito Federal. Demografia em Foco 01. Brasília: 

CODEPLAN/NEP, 2007. 
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a renda de até 5 SM. Ou seja, quase dois terços da população ganha menos de 5 SM, sendo 

que 17,7% tem renda inferior a 1 SM. 

Com relação aos indicadores demográficos, podemos citar que da população total 

50,6% são mulheres. Em agrupamentos de faixa etária 0-14, 15-64 e acima de 65 o percentual 

da população é 26,6%, 69% e 4,4% respectivamente. A Participação relativa das mulheres de 

15 a 49 anos é 60,4%. A idade média da população é 28,1 anos. 

A média de pessoas por domicílio é de 3,8. Os indicadores domiciliares de infra-

estrutura, conjunto de instalações necessárias que garantem a o bem-estar, apresenta boas 

condições dos serviços públicos prestados de rede geral de água, rede geral de esgotamento 

sanitário, coleta de lixo urbano e iluminação pública, com exceção de rede de águas pluviais. 

Respeitante aos indicadores educacionais e culturais, faremos uso da Tabela 1 

para explicitá-los, comparando com os valores do Distrito Federal. 

 

Tabela 1 – Indicadores Educacionais e Culturais no Distrito Federal, 2004. 

INDICADORES Distrito Federal Ceilândia (Grupo 3) 

Taxa de analfabetismo(1) 

População de 7 a 14 anos fora da escola 

População com nível superior completo (%) 

Domicílios com telefone fixo (%) 

Domicílios com computador (%) 

Assinatura de internet 

TV por assinatura 

Assinatura de jornais 

3,4 

2,6 

14,1 

73,1 

31,6 

22,6 

11,7 

10,1 

4,3 

2,5 

5,5 

66,6 

18,9 

10,4 

3,6 

4,0 

Fonte: CODEPLAN/PDAD 2004. 

(1) Relação entre as pessoas que não sabem ler/escrever e a população 

 de 15 anos ou mais multiplicado por cem. 

 

Conferindo a Tabela 1, constatamos que a taxa de analfabetismo na Ceilândia é 

maior do que a do DF e que apenas na população de 7 a 14 anos o índice se assemelha ao 

distrital. Nos demais indicadores, a Ceilândia está sempre abaixo dos valores do Distrito 

Federal. 

 

4.3.2 O Contexto Criminal
20

 

                                                 
20 Serão consideradas as pesquisas: (1) Pesquisa de Vitimização no Distrito Federal, 2005. Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal, Brasília-DF: ACTO Estudos, Projetos e Pesquisas; e, (2) Relatório de 

Análise Criminal Nº 44/2008, do ano 2008 comparado ao ano 2007, de 22/1/2009, elaborado pela 

Subsecretaria de Operações de Segurança Pública – SOSP. 
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Conforme um Relatório de Análise Criminal da SSP, comparando dados de 2007 

e 2008, o percentual de crescimento da criminalidade na Ceilândia, por 100 mil habitantes, da 

criminalidade geral do DF, foi de 2,6% maior comparado o ano 2008 com o anterior. No 

prosseguimento da comparação anual 2007-2008 (por 100 mil habitantes), com relação aos 

crimes: 

- os crimes contra a pessoa decresceram 3,6%, no entanto, foi a que mais 

contribuiu, em número absoluto, entre todas as outras cidades pesquisadas;  

- nos crimes contra o patrimônio, teve um aumento de 3,5%, sendo a oitava na 

relação das pesquisadas. Brasília, Lago Sul e Taguatinga encabeçaram a lista; 

- os crimes contra os costumes apresentaram uma alta de 15,4%, assumindo a o 

quarta posição, seguindo Paranoá, Lago Sul e Brazlândia; 

No geral, com relação aos crimes: (1) Houve redução: roubo de carga, roubo 

qualificado com extorsão; tentativa de estupro; furto em residência e lesão corporal; (2) 

Houve aumento: roubo de veículo, roubo com restrição da liberdade (sequestro relâmpago), 

estupro e roubo a posto de combustível.  

No tocante à produtividade policial na Ceilândia, por 100 mil habitantes, cresceu 

10,0% pelo mesmo relatório, comparados os anos 2007 e 2008. 

O mencionado relatório criminal analisa da seguinte forma o comportamento das 

naturezas criminais na Ceilândia. 

 

Na RA Ceilândia houve redução em 24% das naturezas criminais, 8% das naturezas 

mantiveram estabilidade e 68% apresentou crescimento. Os crimes que tiveram 

crescimento foram: roubo a caminhão de bebidas, roubo de veículo, roubo com 

restrição de liberdade da vítima, estupro, roubo a posto de gasolina, tentativa de 

latrocínio, furto de veículo, roubo em coletivo, furto em veículo, roubo em 

comércio, homicídio, latrocínio, tentativa de homicídio, furto em comércio, atentado 

violento ao pudor, roubo diversos e roubo em residência. Das naturezas criminais 

consideradas como problema, isto é, de maior freqüência de número de registro, 

fazendo parte dos 95% das naturezas criminais mais registradas na RA Ceilândia, 

destacam-se: roubo de veículo, furto de veículo, roubo em coletivo, furto em 

veículo, roubo em comércio, furto em comércio e roubo diversos que apresentaram 

aumento, no comparativo 2007 / 2008 (2009, p.34). 

 

Nesta mesma pesquisa proporcionada pela ACTO, questionados sobre a 

incidência de sofrimento sobre a própria pessoa ou alguém da família nos dois últimos anos 

(2004-2005), os dados apresentaram positivamente quanto aos crimes: 

- vítima de violência: 23,3%; 

- furto/tentativa de furto: 30,6%; 
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- roubo/tentativa de roubo: 66,1%; 

- lesão corporal/tentativa de lesão corporal: 16,8%; 

- sequestro/tentativa de sequestro: 1,6%; 

- homicídio/tentativa de homicídio: 9,3%; e, 

- agressão sexual/tentativa de agressão sexual: 1,6%. 

Segundo as inferências da pesquisa, os principais problemas na Ceilândia são a 

violência (29%), a saúde (26,1%) e o desemprego (23%). 

Sobre o conhecimento, nos últimos 12 (doze) meses, de alguma tentativa ou 

roubo/arrombamento na vizinhança, os entrevistados responderam “sim” em 52,5%, e para 

58% desses, o fato foi registrado; no caso de tentativa ou furto, no mesmo contexto, 44,9% 

informaram positivamente, tendo sido registrados 52,9%; a respeito de tentativa ou agressão 

sexual, a resposta “sim” foi de 11,5%, e os registros 61,1%. É perceptível que quanto maior a 

reprovação social do fato, maior a aversão à impunidade. 

À época, a pesquisa da ACTO apresentou que a opinião popular sobre a 

qualificação do policial no DF para o atendimento às vítimas de crimes na Ceilândia é 

considerada regular em 52,8%, ruim em 23,3% e boa em 20,7%.  

Concernente às características da Polícia Militar, a percepção populacional 

ceilandense pela ACTO é: 49,60% é lento/moroso contra 14,10% rápido/ágil; 28,70% é 

competente contra 11,40% incompetente; 19,60% eficiente e 15,70% ineficiente. Reduzindo a 

termos, a população percebe a PM como morosa, competente e razoavelmente eficiente.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa em objeto é um estudo de caso que reflete a necessidade de 

compreensão de uma situação real e única que envolve uma política pública de segurança 

pública, a Polícia Militar e o contexto social e criminal de uma comunidade em específico na 

avaliação da qualidade da primeira. 

O método deste estudo de caso é instrumental e exploratório. A avaliação sobre o 

impacto dos postos comunitários de segurança, o qual integra uma política pública, pode 

elucidar, por meio de uma sólida fundamentação teórica e experimental, o conhecimento 

sobre o nível da qualidade nos serviços de segurança pública executados pela Polícia Militar e 

como ampliá-los em sua mensuração e efetivação.  

O universo da pesquisa compreende dois grupos:  

- Grupo 01: Comunidade. Residências e comércios locais circunvizinhos 

(considerados como unidades de consulta) aos PCS’s. Serão consultados 70 (sessenta) 

domicílios. Na vizinhança de cada PCS’s serão 14 (quatorze) residências abordadas. 

- Grupo 02: Policiais Militares. Será investigada a população que está em 

atividade nos 05 (cinco) PCS´s, totalizando 100 (cem), entre agentes de segurança 

comunitária e gestores dos postos. 

A amostragem da comunidade local somado ao universo policial militar perfará 

um total de 203 (duzentos e três) entrevistados com questionários sobre temas relacionados 

aos PCS’s e aos serviços da Polícia Militar.  

Os instrumentos de coleta de dados adotados são descridos no APÊNDICE A, 

bem como o modelo dos questionários aplicados à comunidade e aos policiais militares no 

APÊNDICE B. 

No APÊNDICE C está a entrevista ao Maj Feitosa, coordenador do Projeto PCRS 

(2006), com o intuito de fornecer melhores aferições sobre os Postos Comunitários. 

A análise dos indicadores se dará por meio da técnica de comparação de variáveis 

concernentes ao serviço público prestado e da composição (estrutura), por meio de 

porcentagem. 

Então, o impacto dos PCS’s na Ceilândia será avaliado mediante os indicadores de 

desempenho dos serviços prestados pela Polícia Militar consoantes à melhora da qualidade de 

vida aos cidadãos das comunidades nos quais foram implantados. 
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6 QUALIDADE NO SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR 

 

Algumas considerações limitantes quanto à realização da pesquisa de campo, 

efetuada no período de 15 a 22 de junho de 2009: 

- Devido à padronização da escala 24x72, apenas três equipes (do total de quatro) 

dos PCS’s responderam os questionários; 

- Das três equipes que participaram da enquete, alguns policiais militares 

deixaram de responder por motivos de atendimento de ocorrência, deslocamentos em 

patrulhas a pé ou motorizado e a comparecimentos no Batalhão por motivos administrativos, 

do total previsto para consulta (100) somente 57 (cinquenta e sete) policiais militares; 

- Na comunidade próxima do PCS em Ceilândia Centro, possuindo características 

predominantemente comerciais e de empreendimentos diversos, muitos preferiram não 

responder ao questionário. 

- Na pesquisa de campo as dificuldades se concentram na realização das 

entrevistas com a comunidade. As pessoas apresentaram indisposição para as respostas no 

quesito da presença policial para aquelas que residiam próximas ao PCS e na desconfiança da 

pesquisa acadêmica no de ruas mais distantes do PCS, perfazendo um total de 38 (trinta e 

oito) entrevistados. 

- As comunidades não abordadas foram as do PCS 024 EQNN 3/5 e o PCS 027 

Ceilândia Centro. 

 

6.1 OS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA NA CEILÂNDIA 

 

Com relação à qualidade da estrutura física e dos recursos humanos dos 05 (cinco) 

PCS’s avaliados, podemos mencionar os seguintes aspectos: 

- Condições das instalações; 

- Condições dos recursos materiais disponíveis ao policiamento; 

- Tempo de serviço policial militar e tempo de atuação nos PCS’s; 

- Grau de instrução e formação na filosofia de polícia comunitária; 

- Escala e policiamento; 

- Motivação e perspectivas. 

Trataremos os PCS’s por sua numeração: PCS 005 (Condomínio Privê); PCS 024 

(EQNN 3/5); PCS 025 (QNO 16); PCS 026 (QNP 28); PCS 027 (CNM 1). O posicionamento 

geográfico dos postos está indicado no ANEXO A, circulados em vermelho. 
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Condições das Instalações  

Em virtude do material da estrutura física do PCS e da visibilidade promovida 

pela política pública, e sua teórica mobilidade, as condições das instalações não promovem a 

segurança dos policiais, em decorrência da exposição pelas partes envidraças e não 

envidraçadas (aço e fibra de vidro). Por estas mesmas condições, a temperatura dentro do 

posto acompanha a situação climática diurna e noturna, sendo que nesta a temperatura interna 

cai e naquela é elevada. 

Em alguns postos a iluminação pública é precária (existente com restrições – PCS 

024) e estão próximos a locais ermos (PCS 005).  

Em determinados locais os módulos são duplos (PCS’s 024 e 027) e outros são 

simples (PCS’s 005, 025 e 026), no entanto não oferecem (possuem) espaço para a reunião 

com a comunidade local, sendo inadequado para promover a interação entre polícia e 

sociedade e a mediação de conflitos dentro desta. 

As fotografias abaixo apresentam os módulos do PCS 024 e 027. 

 

 

Fotografia2. PCS 024, Módulo Simples (EQNN 3/5). 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Fotografia 3. PCS 027, Módulo Duplo (CNM 1 – Ceilândia Centro). 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Condições dos Recursos Materiais 

Os recursos materiais podem ser estratificados em orgânico pessoal e permanente 

do posto. O material permanente do posto é escasso. Há computadores em dois quintos dos 

postos; há rádio-comunicador; não material bélico local; em virtude até de sua fragilidade 

estrutural; não possui viaturas permanentes. A equipe do posto fica dependente do apoio das 

guarnições de radiopatrulha. 

Os materiais pessoais ainda são acautelados no Batalhão e em seguida há o 

deslocamento para a área de atuação. São básicos o colete balístico, a pistola .40 e munições e 

tonfa. Decorre disso uma perda de tempo ou para o policial ou para o posto. 

Segundo a pesquisa, 56,1% dos policiais militares percebem as condições dos 

recursos materiais como ruins e 22,8,3% aceitável. Para as instalações nos postos, 42,1% 

vislumbram como ruim e 33,3% como aceitável. 

 

Tempo de serviço policial militar e tempo de atuação nos PCS’s 

Na pesquisa, 33,3% têm de 20 a 25 anos de serviço policial militar, 28,1% de 15 a 

20 anos e 26,3% de 10 a 15. Entre todos, 57,9% está atuando nos postos há mais de 90 dias, 

contra 12% com até 15 dias. Isso revela que experiência policial militar está mais vinculada 

ao modelo tradicional (profissional), o que se faz necessário um planejamento, capacitação, 

execução e avaliação mais apurados.  

 

Grau de instrução 

A pesquisa revelou um considerável nível acadêmico do policial militar e 

formação em policiamento comunitário. Do total, 10,5% possuem curso superior completo, 

29,8% com graduação incompleta e 1,8% com pós-graduação. Os com nível médio ainda são 

a maioria com 54,4%.  

 

Motivação e perspectivas 

Em termos de motivação policial militar, os questionamentos demonstraram que 

57,9% desses profissionais não se sentem motivados pelos seus superiores, 29,8% sentem-se 

parcialmente e 12,3% reconhecem tal motivação para fazer o policiamento comunitário. 

Não obstante aos aspectos verificados que dificultam a modalidade de 

policiamento, 49,1% dos pesquisados se sentem preparados para desenvolvê-lo, 26,3% apenas 
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parcialmente e 24,6% não se sentem prontos. Contudo, constatou-se, paradoxalmente, que 

45,6% não vêem futuro em tal policiamento contra 40,4% que acreditam nele. 

Entre as sugestões que foram apresentadas, 33,3% indicaram que deve haver um 

investimento na motivação do policial fixo na área para agir mais próximo ao cidadão e 

12,8% optaram pela busca de outras formas de interação entre polícia e comunidade, os 

demais relatam sugestões quanto ao voluntário nos PCS’s e recursos materiais disponíveis. 

 

6.2 A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

A avaliação será organizada dentro de dois indicadores: de situação e de 

qualidade. Estes dois serão subdivididos conforme o tópico 2.4.2, visando obter os resultados 

quanto ao impacto na sociedade ceilandense. 

 

6.2.1 Quanto aos Indicadores de Situação 

 

6.2.1.1 Indicadores de insumos 

 

Recursos Humanos 

O 8º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela Ceilândia, possui uma tropa de 

880 (oitocentos e oitenta) policiais militares, conforme a Seção de Pessoal (P-1). Deste total, 

excluindo o Estado Maior da UPM e demais do Pelotão de Comando e Serviços (Guarda do 

Quartel e Expediente), 634 (72%) estão na atividade-fim e, entre estes, apenas 12,62% estão 

na atuando nos PCS’s.  

O percentual do número de policiais militares atuando nos PCS’s em relação ao 

efetivo total do Batalhão é 9,09%. Em conclusão, não chega a 10% do efetivo total os que 

atuam em PCS, os quais somente crescem em virtude de novos postos inaugurados e não pelo 

planejamento operacional (ou técnico) concernente aos problemas na comunidade. 

 

Planos/Planejamentos 

Cada PCS possui, além da Diretriz oriunda da Portaria nº 30/2005, da SSP-DF, e 

de outras orientações provenientes de reuniões com o Gerente dos Postos Comunitários de 

Segurança, os Gestores dos PCS’s (Comandantes dos Postos) estão sujeitos às Normas Gerais 

de Ação (NGA), planejamento desenvolvido pela Terceira Seção da Organização. 
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As NGA’s dos Postos Comunitários padronizam procedimentos a serem adotados 

pelos seus componentes, informam a área de atuação e da responsabilidade territorial, ou 

espacial, mesmo estando fortemente arraigados na cultura da responsabilidade temporal (turno 

de escalas). 

Esse documento público (interno) se oportuna a apresentar aos integrantes alguns 

conceitos e nomeclaturas na atividade nos PCS’s, bem como as atribuições dos elementos 

subordinados (Comandantes das Companhias de Subárea, dos Gestores, da Guarnição, dos 

Componentes). 

No quesito do planejamento tático, a NGA pode ser aí inserida, a qual procura 

vincular a atividade-fim do PCS à política pública. Constam também, dentro daquele 

planejamento, as diversas Ordens de Serviço (OS) que procuram adaptar a atividade-fim do 

PCS às necessidades locais de cada comunidade. 

No entanto, não existe uma seção específica e especializada, ou subseção, cujas 

responsabilidades estão os PCS’s. No presente estudo de caso, uma mesma seção é 

responsável tanto pela operacionalização do policiamento tradicional como pelas estratégias 

de Polícia Comunitária, diminuindo assim as possibilidades de emprego de planejamento 

tático (já existente) e operacional, ou técnico, o qual há indicação poucos PCS que dele se 

vale para operacionalizar sua aproximidade com os cidadãos e seus problemas. 

Os policiais confirmaram em 61,4% das respostas que não existe um 

planejamento operacional (técnico) nos PCS, 22,8% acredita existir parcialmente e apenas 

14% observa que há algum tipo desse planejamento. 

 

6.2.1.2 Indicadores de processos 

 

Patrulhamento na Comunidade 

No período da pesquisa vigorava na corporação a padronização da escala de 

24x72, inclusive nos PCS’s. Ficou constatado que nos últimos (30) trinta dias, apenas 14% 

estiveram exclusivamente na atividade de policiamento comunitário. Os outros 86% estiveram 

escalados em radiopatrulhamento, policiamento a pé diverso, expediente e outros.  

Essa questão dificulta o fortalecimento e a consolidação da filosofia na 

comunidade de atuação do policial, em virtude de não ser valorizada a responsabilidade 

espacial (territorial) e sim a temporal (em turnos). Com isso, o policiamento comunitário fica 

prejudicado à bem do interesse da administração policial militar da área que busca reduzir os 

claros de outras modalidades.  
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Os resultados apresentaram que 52,6% realizam patrulhamento a pé entre uma e 

três horas por serviço com o intuito de conhecer os problemas locais da comunidade, 24,6% 

até uma hora por serviço e 19,3% entre três e seis horas. E se a condição é buscar apoio de 

outros órgãos públicos para realização do serviço policial militar, 50,9% o faz 

constantemente, 21,1% às vezes e 28,1% nunca buscou tal apoio. 

Em relação à comunidade esses valores invertem, pois 43,9% nunca buscaram 

apoio nela, 35,1% já buscaram e 21,1% às vezes. Dentre aqueles que buscaram a mencionada 

cooperação, 45,6% não obtiveram, 29,8% obtiveram e 24,6% não responderam a questão. 

Certamente os fatores apresentados definem os percentuais descritos quanto à 

consideração policial sobre o preparado da comunidade revela que 49,1% daqueles acreditam 

que não está, seguido por 47,4% que está parcialmente e apenas 3,5% que está preparada. 

As opiniões estão bem dividias no que diz respeito à autonomia do policiamento 

comunitário: 47,4% julga não ter, 45,6% julga ter parcialmente e somente 7% acredita ter 

totalmente. 

 

Capacitação em Polícia Comunitária 

Na formação do novo modelo policial, 73,7% têm conhecimentos obtidos em sua 

grande parte em cursos – SENASP (EAD) e pela Secretaria de Segurança Pública local – com 

28,1%. As demais obtenções vêm de estágios, palestras, cartilhas e preleções no serviço. 

 

Reuniões de Organizações Sociais (CONSEG’s) 

Segundo o Relatório Anual (2008) e Parcial (2009), relativo aos Conselhos 

Comunitários de Segurança, elaborados pela Diretoria de Integração e Articulação 

Comunitária, a qual integra a Subsecretaria de Programas Comunitários (SUPROC) da 

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na cidade de Ceilândia foram realizadas 

08 (oito) reuniões do CONSEG, junho/2008-abril/2009, totalizando 153 (cento e cinqüenta e 

três) participantes. Se desconsiderarmos, conforme tal relatório, que a reunião do mês de 

agosto/2008 não houve quorum, em média, participaram 22 pessoas por encontro. 

E ainda, a questão da coletivização da problemática em segurança pública não foi 

alcançada pela comunidade na Ceilândia. Se ponderarmos nos cinco PCS’s os seus 2 (dois) 

mil domicílios, perfazendo 10 (dez) mil ao todo, somente 1,53% desses indivíduos 

contribuem e levam ao CONSEG suas questões comunitárias. Realmente um número muito 

aquém do esperado pela política pública de aproximação e de Segurança Cidadã. E supondo a 

relação entre os todos habitantes da Cidade, esse número tende a zero (0,04%). 
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Nesta pesquisa, 81,6% dos entrevistados desconhecem a existência do CONSEG 

na Ceilândia. Isso demonstra pouca visibilidade dos Conselhos e/ou reduzido interesse em 

estar mobilizado socialmente. 

 

Percepção Sobre a Interação Polícia-Comunidade 

O conhecimento sobre a modalidade de policiamento comunitário alcança a marca 

de 52,6% dos entrevistados. A localização e o acesso do PCS são fáceis para 81% dos 

populares. Do total, 36,8% já precisou dos serviços da PM. 

Nesse contexto de percepção institucional em que se confundem as ações policiais 

isoladas e a corporativa, a comunidade expressou quanto à imagem da PM que em 36,8% está 

indiferente à sua atuação, 26,3% está muito satisfeita e 23,7%, muita insatisfeita. Ela percebe 

que em 63,2% dos cidadãos reconhecem a divulgação/visibilidade dos serviços da PM.  

Contribui para essas observações a dinâmica de patrulhamento a pé para contato 

com a comunidade, com a insatisfação de 47,4%, satisfeitos 21,1% e muito satisfeitos 15,8%.  

Contrariamente, a população afirma que está satisfeita 55,3% com a capacitação 

pessoal demonstrada pelos policiais do PCS e 26,3% são indiferentes quanto a isso, 

considerando que 36,9% estão satisfeitos/muito satisfeitos com a presença constante da PM na 

região. Quanto a esse último aspecto, os cidadãos são influenciados pela indisponibilidade do 

policial militar na ocasião em que se encontram apenas no PCS. 

Questionados quanto ao nível de satisfação da solução dos problemas no primeiro 

contato policial, 47% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Por fim sugeriram, para melhorar o policiamento, melhorar o convívio entre 

polícia e comunidade (60,5%) e manter o policial fixo na área de atuação para agir mais 

próximo ao cidadão (39,5). 

 

Qualidade de Tratamento entre Polícia-Comunidade  

Neste indicador foram abordados a cortesia, presteza, rapidez e papel preventivo. 

(1) A população está muito satisfeita (26,3%) e insatisfeita (7,9%). (2) Relativo à presteza, 

55,2% demonstraram estar satisfeitas ou muito satisfeitas. (3) Na rapidez no atendimento, há 

satisfação de 42,1%. (4) E quanto ao papel preventivo, apenas 23,7% optaram pela satisfação. 

Infere-se que a comunidade tem por razoável a qualidade do tratamento entre polícia e 

sociedade. 

O que importa observar é considerável valorização pela comunidade quanto à 

mudança do interesse no atendimento (presteza) pelo policial militar no PCS. 
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6.2.2 Quanto aos Indicadores de Qualidade 

 

6.2.2.1 Indicadores de impacto 

 

Vitimização  

Ao analisarmos os registros de ocorrência na localidade dos PCS’s (Tabela 2) 

instalados na Ceilândia e compará-los ao ano anterior, constataremos que houve um 

decréscimo no total de registros de 20,5%. Esses valores indicam a generalidade dos crimes. 

Se fossemos verificar a particularidade das infrações possivelmente constataríamos a redução 

de alguns tipos e o aumento de outros. Contudo, no geral, um significativo percentual quanto 

ao evento de prevenção situacional dos crimes com a presença dos postos. Não está excluída a 

possibilidade do deslocamento de determinados delitos ocasionados pela presença policial 

(por exemplo: pichadores passaram a incomodar em outros locais/horários). 

 

Tabela 2 – Comparativo da ocorrência de crimes nas comunidades dos PCS’s, 2007-2008. 

ANO 2007 ANO 2008 

Variação (%) 

 
QUADRA 

Crimes em 
Geral 

PCS QUADRA 
Crimes em 

Geral 

 

CNM 01 488 027 CNM 01 381 -21,9 

 

CNM 02 470 027 CNM 02 353 -24,9 

 

QNN 03 200 024 QNN 03 173 -13,5 

 

QNN 05 150 024 QNN 05 108 -28,0 

 

EQNN 03/05 41 024 EQNN 03/05 32 -22,0 

 

QNO 16 164 025 QNO 16 146 -11,0 

 

QNP 28 96 026 QNP 28 77 -19,8 

 
PRIVE 153 005 PRIVE 130 -15,0 

TOTAL DE 
REGISTROS 

1762 
TOTAL DE 

REGISTROS 
1400 -20,5 

Fonte: SSP-DF/SOSP/Criminalidade por local de incidência (RA IX), 2007-2008. 

 

Percepção do medo do crime  

Os resultados apresentaram que 34,2% têm um alto receio de serem vítimas de 

qualquer delito na comunidade e seguido de 28,9% dos que têm um receio muito alto. 

Observamos que o receio do crime ainda está presente na comunidade, apesar da presença do 

PCS. Continuam a precariedade das relações sociais que contribuem para o controle social 

informal. 
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Problemas Encaminhados ao PCS e ao CONSEG Para Conhecimento 

Segundo as comunidades abordadas, 52,6% levam os problemas locais ao 

conhecimento dos agentes comunitários no PCS. Em contrapartida, 76,3% não encaminham 

os problemas ao Conselho de Segurança Comunitário da Ceilândia. Nesse aspecto, as 

comunidades em geral apresentam baixo índice de grupalização, priorizando apenas as 

dimensões geográficas imediatas ao posto.  

 

6.2.2.2 Indicadores de qualidade de vida 

 

Qualidade de Vida na Comunidade 

Embora tenha proporcionado significativa melhora na qualidade de vida na 

comunidade, a percepção do vandalismo (pichação, depedração, etc.) considerada alta e muito 

alta é de 31,6%. Quanto à desordem local (lotes vazios, sujeira, iluminação, etc), 10,5% 

declarou a significativa melhora. 

 

A Questão do Encarceramento Involuntário 

Salamanca (2004), em seus estudos sobre a Segurança Cidadã, apresentou um 

indicador de resultado o qual tem profunda relação com a qualidade de vida na comunidade 

que ele chamou de “comportamiento de encierro”. Neste trabalho, optamos por traduzir pela 

expressão “Encarceramento Involuntário” devido ao crescente receio dos cidadãos em sair de 

suas residências ou da redução do horário da atividade comercial, principalmente à noite, 

limitando as oportunidades de emprego, renda, diversão e sociabilidade diversas, 

permanecendo em seu interior como encarcerados.  

Então, a palavra encarceramento é oriunda da sensação de cárcere do cidadão, 

cerceando-se de seus direitos fundamentais previstos na Carta Magna. Involuntário diz 

respeito não à consciência e à opção por permanecer dentro de seu lar, mas em virtude de 

fatores sociais de risco à sua integridade e segurança. 

Entre os moradores próximos ou distantes dos PCS’s ainda é elevado o receio de 

sair de suas casas. Eles consideraram alto (42,1%) e muito alto (39,5%) o citado receio. 

 

6.3 COMENTÁRIOS E SUGESTÕES À POLÍCIA MILITAR E À COMUNIDADE 

 

Na avaliação da política pública em comento, os postos comunitários de 

segurança na Ceilândia demonstram resultados positivos concernentes à significativa melhora 
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nas comunidades em que estão presentes, mas limitados quanto à sua qualidade efetiva e 

reduzidos na questão da parceria comunitária na resolução dos problemas locais. A imagem 

policial militar melhorou e os seus programas estão mais visíveis aos populares. Com relação 

ao Projeto dos PCRS, 2006-2007, foram constatadas várias distorções do planejamento 

original. 

 

6.3.1 Polícia Militar 

 

Os comentários a seguir são aspectos limitadores inferidos aos serviços prestados 

pela Polícia Militar nos PCS’s e elidem estratégias e metodologias relacionadas à Gestão da 

Qualidade e à Polícia Comunitária, descritas por Paladini (2006), Skolnick e Bayley (2006), 

Marcineiro (2009), Simeone (2009) e Pacheco e Santos (2009). 

Relacionamos para este trabalho os seguintes comentários: 

1) Esclarecimento e capacitação. Faz-se necessário maior esclarecimento e 

capacitação sobre a diferenciação entre modelo de política (PCS) e modelo de polícia (Polícia 

Comunitária). Esse ponto visa promover as reais orientações sobre a atuação policial militar 

no seio da comunidade. São requeridos os esforços para garantir a correta atribuição de 

responsabilidades, e sua adequada organização, aproveitar ações similares desenvolvidas em 

outros programas e estratégias e estruturar ações integradas de envolvimento (policial-

policial, policial-sociedade). 

2) Planejamento estratégico, tático e operacional. Constatou-se ausência de 

integração e de elaboração de objetivos que condicionem o planejamento aos resultados 

desejados. Não convém direcionar os policiais militares integrantes dos postos às ações e 

métodos de policiamento comunitário sem desenvolver procedimentos elementares de análise 

de problemas locais e sem estruturar os citados planejamentos. Sobretudo o Estratégico que 

mais afeta a qualidade. 

3) Responsabilidade territorial vesrus temporal. Uma boa estratégia é dividir a 

circunscrição de uma organização policial em setores e responsabilizar os policiais por uma 

área de atuação, fugindo da maneira tradicional de escalar policiais para os diversos turnos de 

serviço e despachá-los dos quartéis ou delegacias, onde estão concentrados, em respostas às 

emergências noticiadas pelas vítimas ou testemunhas das desordens, violências e crimes 

(MARCINEIRO, 2009, p. 132). A estrutura organizacional militar voltado ao policiamento 

repressivo, ainda é mais forte que a estratégia de estar no PCS como referência e próximo à 

comunidade. 
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4) Envolvimento de outros órgãos públicos policiais e não policiais. Muito pouco 

são as indicações de parcerias ou integração de outros órgãos públicos policiais e não policiais 

nas atividades de policiamento comunitário. Grande parte da atuação dos policiais militares 

ainda é isolada. Os citados órgãos operam de forma destacada na Ceilândia. Exceção ocorre 

nas reuniões do Conselho de Segurança Comunitária. A expansão dos recursos 

compartilhados a outros eventos periódicos não são contemplados, a não ser de forma 

esporádica. 

5) Multiplicidade de comando. A autonomia do agente comunitário de segurança 

colocada em segundo plano limita a proatividade, característica primordial no policiamento 

comunitário. O excesso de comando (Comandante de área, de subárea, chefes de Seções 

Gerência de Postos), embora em uma linha hierárquica definida, provoca distorção nas 

informações e incerteza quanto aos objetivos a serem alcançados, à medida em que não estão 

integralizados os interesses, os recursos, o planejamento e o conhecimento voltado aos PCS’s. 

6) Motivação de qualidade
21

. O terceiro eixos temáticos da 1ª Conferência 

Nacional de Segurança Pública, a ser realizada no mês de agosto em Brasília-DF, é 

“Valorização profissional e otimização das condições de trabalho”. Dentro desse aspecto de 

sensibilização organizacional interna, “a melhoria da gestão de pessoal converte-se numa 

ferramenta essencial para incrementar a salubridade e a otimização das condições de 

trabalho”, isso porque a especificidade dos serviços prestados nos PCS’s, incluindo os riscos e 

tensões aos quais estão expostos, afeta a qualidade de vida, particularmente no que se refere à 

saúde física e mental. A motivação precisa estar no bojo das diretrizes políticas e 

organizacionais. 

7) Recursos dos PCS’s. Segundo Bayley (2006, p. 77) retratando sobre as 

limitações de recursos, ele deixa evidente que o conceito de “recursos necessários” é 

subjetivo. A questão subjetiva está relacionada aos resultados do próprio policiamento 

comunitários que se utiliza de meios proativos e preventivos a fim de evitar quaisquer 

solicitações de maior gravidade. Aqui retomamos o fato de que tanto a comunidade como os 

policiais, dependentes do modelo tradicional de policiamento, não estão adaptados à 

antecipação de seus problemas locais. Não obstante, demonstrou-se que os recursos materiais 

nos PCS’s são escassos àqueles que os integram, não oferecendo suporte para sua atuação. 

8) Serviços a cidadãos. Importante etapa para se construir uma parceria entre 

polícia e comunidade é considerar a qualidade como serviços a consumidores e clientes, 

                                                 
21

 SENASP. Texto-Base da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública. Ministério da Justiça: Brasília , 2009. 
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identificando as características dos consumidores (cidadãos-vítimas) e clientes potenciais 

(estudo apurado sobre vitimização e risco na área de atuação), e desenvolver produtos e 

serviços a ambos os tipos. 

Para que seja possível alcançar bons resultados nos serviços prestados nos PCS’s, 

os princípios de um novo paradigma devem ser considerados como algo que vale a pena o 

esforço. Semelhantemente ao conceito de Gestão da Qualidade, a citada filosofia compreende 

um conjunto de métodos para identificação, análise e resolução de problemas, uma busca pela 

melhoria contínua, um serviço (cliente e consumidor) e abrangendo os recursos humanos 

(PALADINI, 2006). 

Para uma ferramenta de análise e solução de problema com orientações mais 

objetivas, indicamos à Polícia Militar o Ciclo de Análise e Solução de Problemas em 

Segurança Pública, proposto por Pacheco (1999) apud Marcineiro (2009, p. 205-217). Esta 

metodologia é composta por três fases (Planejamento, Execução e Avaliação) e dez etapas 

(Identificação do Problema – Diagnóstico, Detalhamento do Problema – Estratificação, 

Priorização dos Problemas, Definição das Estratégias – Ações, Definição de Indicadores, 

Planificação, Capacitação Pessoal, Implementação das Ações, Controle e Avaliação e 

Consolidação). 

 

6.3.2 Comunidade 

 

Relacionamos os comentários a seguir, em prol do entendimento que o mero 

policiamento comunitário distante das parcerias locais para resolução dos problemas enfadará 

o Posto Comunitário de Segurança a uma simples política de relações públicas, a qual não 

abrangerá a efetiva democracia participativa. 

A mobilização e organização comunitárias nos programas de polícia comunitária 

devem ser vistas em relação aos seguintes grandes vetores: (1) colaboração entre os cidadãos 

em atividades de prevenção; (2) fortalecimento dos meios de controle social da própria 

comunidade; e (3) instituição de parceria decisória entre a polícia e as populações locais 

(SIMEONE, 2009, p. 55). 

O vínculo ideal na mobilização social é o da corresponsabilidade à medida que os 

cidadãos estejam efetivamente envolvidos no problema local e comprometidos com a sua 

solução, mesmo que não sejam diretamente afetados (SIMEONE, 2009, p. 94).  

O Programa de Segurança Comunitária, na qual estão inseridos os Postos 

Comunitários de Segurança, é uma política pública de segurança pública que se baseia na 
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Política Nacional de Polícia Comunitária
22

. Esta política nacional parte dos seguintes eixos: a) 

Filosofia; b) Estruturação organizacional; c) Parceria; d) Proatividade. 

Concernente a esses quatro eixos estruturantes, podemos concluir que a qualidade 

do impacto dos PCS’s na Cidade de Ceilândia, a título de referência, assemelha-se aos 

resultados de uma pesquisa proporcionada por Paladini (1994) apud Paladini (2006, p. 177-

183), obtendo um diagnóstico sobre possíveis falhas nos programas de qualidade. A amostra 

envolveu 602 profissionais dos níveis operacional, gerencial e estratégico (alta administração) 

de 493 empresas em 12 estados brasileiros. Da análise, restaram as seguintes impressões: 

- cada seguimento (nível organizacional) atribuiu aos outros seguimentos a culpa 

pelo fracasso; 

- o conceito de qualidade deve ser repassado em termos de compromisso de cada 

funcionário com o cliente interno (policial militar) e externo (cidadão), não importando sua 

função ou setor em que atua; 

- os objetivos do programa de qualidade devem ser expressos de forma que 

envolvam os esforços que valham a pena – com reflexos positivos a todos: administração, 

organização e funcionários. Por esse motivo é que todos devem ser ouvidos no momento em 

que eles forem definidos; 

- o envolvimento da alta administração é elemento preponderante sem o qual o 

programa não produz os resultados esperados; 

- a existência de recursos para produzir a qualidade é uma forma concreta de 

verificar se a administração quer produzir qualidade ou apenas fazer de conta que produz. 

Na realidade, essas impressões oriundas da pesquisa de Paladini refletem a 

contemporaneidade de muitas causas limitadoras da qualidade dos serviços públicos em 

segurança pública, inclusive na perspectiva dos PCS’s. 

 

                                                 
22

 SENASP. Texto-Base da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública. Ministério da Justiça: Brasília , 2009. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa procuramos avaliar o impacto dos postos comunitários de 

segurança sob o foco da qualidade dos serviços prestados pela Polícia Militar do Distrito 

Federal na Cidade Satélite de Ceilândia-DF. 

Buscando uma melhor compreensão do tema, no segundo capítulo descrevemos o 

referencial teórico os principais os aspectos atinentes à gestão da qualidade na Segurança 

Pública. Abrangemos os fundamentos de suas origens e evoluções a partir de teorias e 

pensamentos da administração científica, weberiana e a humanística, com uma perspectiva 

atual nas políticas públicas de serviços e cidadania, em suas vertentes no ordenamento 

jurídico, as modalidades tradicionais em sua abordagem, com ênfase na de impacto à 

sociedade, e as metodologias de avaliação por meio de indicadores de gestão, divididos em 

indicadores de situação e de qualidade. 

No capítulo 3, foi apresentada a estrutura administrativa e operacional da Polícia 

Militar do Distrito Federal, identificando suas características funcionais. Incluímos breve 

descrição das dimensões desigualitárias no Distrito Federal, provenientes do crescimento 

demográfico e de fatores sócio-culturais, para que pudéssemos inserir tanto a organização 

policial militar como seus integrantes em um contexto de necessidades sociais em segurança 

pública. Para delimitar ainda mais o estudo de caso, descrevemos o contexto social e o 

criminal da Cidade Satélite de Ceilândia-DF, percebendo que os principais problemas na 

Ceilândia são a violência, a saúde e o desemprego.  

Com a justa medida da consolidação de um Estado Democrático de Direito, 

objetivamos apresentar a política pública dos Postos Comunitários de Segurança no capítulo 

4, como proposta de agregar aos serviços de segurança pública um novo modelo de realizar o 

policiamento mais próximo das comunidades, denominado de Polícia Comunitária, no 

Programa de Segurança Comunitária no Distrito Federal. O PCS constitui-se como uma base 

de referência social para prover o atendimento e a participação do cidadão nos problemas 

locais. Contudo, seu projeto original, baseando-se em Postos Comunitários de Referência 

Social, sofreu alterações significativas, prejudicando a atuação do profissional. 

A apresentação dos procedimentos metodológicos no capítulo 5 definiu a 

amostragem da comunidade e a população policial militar que participariam das entrevistas, 

mas na entrada de campo surgiram fortes resistências pela sensação de possível retaliação aos 

entrevistados. Mesmo alternando a forma de abordagem a comunidade se apresentou com 

restrições ao tema proposto do trabalho, o que certamente pode ter influenciado os resultados.  
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Ao avaliar os resultados obtidos no capítulo 7, a resposta à indagação proposta na 

pesquisa no capítulo 1 revela uma situação de impacto local positivo, embora reduzido, 

limitado e paliativo. Reduzido pelo fato de os resultados estarem vinculados à presença dos 

PCS’s e não em sua referência social; limitado concernente aos recursos materiais e humanos, 

à implementação de metodologias de prevenção a crimes, medo do crime e desordens, e de 

participação social nos problemas locais; e, paliativos, devido ao caráter transitório da 

problemática circunvizinha, pois há considerável probabilidade de ocorrências (vimitização).  

No aspecto participativo, confere-se pouco foco ao estímulo da cidadania. A 

mobilização social na Ceilândia, no quesito da segurança pública, ainda é pouco explorado e 

as relações sociais existentes são tensamente fracas. Contudo, o paradigma da Polícia 

Comunitária no Distrito Federal é recente e sua implantação ainda se confunde com intenções 

políticas direcionadas a interesses particulares, o que leva à compreensão distorcida de um 

modelo policial almejado e que quase nada diz respeito à sociedade que usufrui desses 

serviços públicos.  

Por outro lado, os níveis organizacionais (estratégico, tático e operacional) 

necessitam adaptar-se a novas teorias, métodos e técnicas desenvolvidas para proporcionar à 

administração melhor qualidade de vida e de trabalho ao púbico interno e este ao externo.  
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APÊNDICE A – Detalhamento da Amostra Populacional e dos Instrumentos de Coleta 

 

Grupo 01 

Considerando que cada PCS’s foi planejado para uma responsabilidade territorial 

de 2.000 (dois mil) domicílios e que serão avaliadas as comunidades de (05) cinco PCS’s, 

obtemos um total de 10.000 (dez mil) domicílios.  

Com um nível de confiança de 90% (Z=1,64), sem pré-amostra (p=q=0,50) e um 

erro máximo aceitável de 10%, conforme a Tabelas 3 e o Quadro 7, serão consultados 70 

(setenta) domicílios. Em cada PCS’s serão 14 (quatorze) residências abordadas. 

 

Tabela 3 – Amostragem da comunidade entrevistada próxima aos PCS’s, Mai/2009.  

Amostra da Comunidade Local 

ITEM 01 ITEM 02 ITEM 05 ITEM 06 

Domicílios por 

PCS 

Comunidades 

Avaliadas 

Total 

ITEM 01 x 

ITEM 02 

Amostragem 

Final* 

2.000 5 10.000 70 

Fonte: Elaboração do autor. 

(*) Conforme Quadro 7. 

 

Fórmula Probabilística 

n   = Z² x p x q x N  

 e² x(N - 1) + Z² x p x q  

 

Onde, 

n= Tamanho da amostra 

N = Tamanho da população 

p= percentual observado na pré-amostra, que respondeu 

favoravelmente a questão 

q= o que falta em p para completar 100% 

e= erro máximo aceitável na pesquisa (para mais ou para menos 

Z = Valor tabela correspondente ao nível de confiança da pesquisa 

Quadro 7. Fórmula de Amostra Probabilística. Cavalcanti e Moreira (2009). 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Grupo 02 

Quanto aos policiais militares, será investigado com a população que está 

efetivada nos 05 (cinco) PCS´s, totalizando 100 (cem), entre agentes de segurança 

comunitária e gestores dos postos, expondo na Tabela 4. 
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Tabela 4 – População de policiais militares entrevistados nos PCS’s, Mai/2009. 

População dos Policiais Militares 

ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 

Nº de PCS 
Nº de PM 

(média por PCS´s) 
TOTAL (ITEM 01 x ITEM 02) 

5 20 100 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os instrumentos de coleta de dados adotados são descridos a seguir. 

 

Instrumentos de 

Coleta de Dados 

Amostra  

Pesquisada 
Período Finalidade 

Dados Arquivados 

Relatórios do CONSEG de 

Ceilândia-DF 
Jul/08-Mar/09 

Analisar estrutura social 

participativa. 

Relatórios de Análise Criminal da 

Ceilância-DF 
Jan/07-Mar/09 

Analisar estrutura social 

vitimizada. 

Planejamentos e Diretrizes dos 

PCS´s 
Jul/08-Mar/09 

Identificar os processos e 

os indicadores de 

qualidade. 

Relatórios dos PCS´s Jul/08-Mar/09 
Compreender o resultado 

dos serviços. 

Pesquisas Realizadas no DF sobre 

as Políticas Públicas de Segurança 

Pública. 

Jan/03-Mar09 
Identificar os resultados 

dos serviços. 

Projeto do Programa Comunitário 

de Referência Social - PCRS 
Ago/06-Dez/07 

Comparar o modelo 

planejado e o implantado 

Entrevista Maj Feitosa (PMDF) Jun/09 
Legitimar comentários 

sobre os PCS. 

Questionário 

Comunidades circunvizinhas aos 

PCS´s (70 unidades de consulta) 
Mai-Jun/09 

Compreender a recepção 

dos serviços. 

Policiais militares que trabalham 

nos PCS´s (100) 
Mai-Jun/09 

Compreender a execução 

dos processos. 

Quadro 8. Instrumentos de Coleta de Dados. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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APÊNDICE B – Questionários Aplicados aos Policiais Militares e à Comunidade 

 

PESQUISA SOBRE O IMPACTO DOS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 
AVALIAÇÃO DO PCS E DO POLICIAL MILITAR 

 
Policial Militar, suas respostas são importantes para a avaliação dos PCS, sua valorização pessoal e a da própria PMDF. 
 

Qual PCS você atua? QNP 28  EQNN 3/5  CENTRO   QNO 16  PRIVÊ  

 
1) Qual o seu grau de instrução? 

 Fundamental  Médio  Superior Incom.  Superior Comple.  Pós-Grad 

 
2) Qual o tempo de serviço policial militar (em anos)? 

 5 a 10  10 a 15  15 a 20  20 a 25  25 a 30 

 

3) Qual o tempo de serviço no PCS (em dias)? 

 Até 15  15 a 30  30 a 60  60 a 90  Mais de 90 

 
4) Quais as condições das instalações do seu PCS? 

 Ótima  Boa  Aceitável  Ruim  Péssima 

 
5) Quais as suas condições materiais de trabalho em termos de viatura, rádio, armamento, uniforme e outros equipamentos? 

 Ótima  Boa  Aceitável  Ruim  Péssima 

 
6) Você conhece a filosofia do Policiamento Comunitário, seus princípios e estratégias? 

 Sim    Não 

 
7) Se sim, de que forma obteve o conhecimento? ( pode ser mais de uma) 

 Estágio  Curso  Palestra  Vídeo  Apostila 

 Preleção antes do serviço   Cartilha 

 
8) Durante os últimos 30 dias, em quais outros serviços você foi escalado? 

 Voluntário  POG a Pé  RP  Expediente  Nenhum 

 
9) Quanto tempo você patrulha a comunidade a pé para conhecer seus problemas específicos (horas por serviço)? 

 Menos de uma    Uma a três    Três a seis 

 

10) Você já buscou apoio de outros órgãos, além da PM, para realizar o seu serviço? 

 Às vezes    Sim    Não 

 
11) Você tem autonomia para tomar decisões junto à comunidade? 

 Totalmente    Parcialmente    Não 

 
12) A comunidade para quem você trabalha está preparada para receber o Policiamento Comunitário? 

 Totalmente    Parcialmente    Não 

 
13) Você já buscou apoio na própria comunidade para desenvolver o seu serviço? 

 Às vezes    Sim    Não 

 

14) Se afirmativo, houve o apoio solicitado?  

 Sim    Não 

 
15) Você se sente apoiado por seus superiores para fazer o policiamento comunitário? 

 Sim    Não    Parcialmente 

 
16) Existe algum tipo de planejamento operacional (técnico) para o policiamento comunitário em seu PCS? 

 Sim    Não    Parcialmente 

 
17) Você se sente preparado para desenvolver o Policiamento Comunitário? 

 Sim    Não    Parcialmente 

 
18) Você vê futuro no Policiamento Comunitário? 

 Sim    Não    Não sabe 

 

19) Sugestões para melhorar a Policiamento Comunitário de seu PCS: 
1. Encontrar outras formas de interação entre Polícia e Comunidade..............................(       ) 
2. Melhorar a capacitação dos Policiais Militares para sua atuação na comunidade........(       ) 
3. Investir na motivação do policial fixo na área para agir mais próximo ao cidadão........(      ) 
4.Outra:..............................................................................................................................(       ) 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR! 
 



64 

 

 

 

PESQUISA SOBRE O IMPACTO DOS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE 

 

Você já ouviu falar do Policiamento Comunitário? SIM                                                                      NÃO  

Você sabe que existe um CONSEG na Ceilândia? SIM                                                                      NÃO  

Você já precisou dos serviços da Polícia Militar?  SIM                                                                      NÃO  

Localização e acesso à Polícia Militar é fácil? SIM                                                                      NÃO  

Qual PCS mais próximo de sua residência? QNP 28  EQNN 3/5  CENTRO   QNO 16  PRIVÊ  

 

MUITO SATISFEITO 

 

5 

SATISFEITO 

 

4 

NEM SATISFEITO 

NEM INSATISFEITO 

3 

INSATISFEITO 

 

2 

MUITO INSATISFEITO 

 

1 

 

1 – ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR GRAU DE SATISFAÇÃO 

Cortesia: demonstrou educação e cordialidade 5 4 3 2 1 

Presteza: demonstrou interesse no atendimento 5 4 3 2 1 

Eficiência: resolveu o problema no primeiro contato 5 4 3 2 1 

 

2 – SERVIÇOS GRAU DE SATISFAÇÃO 

Presença: é constante a presença da PM na sua região 5 4 3 2 1 

Rapidez: a chegada do Policial Militar está dentro dos 10 minutos 

quando solicitada 

5 4 3 2 1 

Eficiência: o policiamento desenvolve seu papel preventivo 5 4 3 2 1 

Patrulhamento a pé / Contato com a comunidade 5 4 3 2 1 

 

3 – COMPETÊNCIA GRAU DE SATISFAÇÃO 

Capacitação do pessoal demonstra conhecimento dos serviços 5 4 3 2 1 

Atualização e inovação: a Polícia Militar inova e aperfeiçoa 

constantemente os serviços oferecidos 

5 4 3 2 1 

 

4 – IMAGEM GRAU DE SATISFAÇÃO 

Qual seu conceito da Polícia Militar? 5 4 3 2 1 

Divulgação/Publicidade: conhece os serviços da Polícia Militar?  5 4 3 2 1 

 

MUITO ALTO 

5 

ALTO 

4 

REGULAR 

3 

BAIXO 

2 

INEXISTENTE 

1 

 

5 – QUALIDADE DE VIDA NÍVEL DE PERCEPÇÃO 

Vandalismo Local (pichação, depedração, etc.) 5 4 3 2 1 

Desordem Social (casas e lotes vazios, sujeira, iluminação, etc.) 5 4 3 2 1 

Receio em ser vítima de algum delito 5 4 3 2 1 

Receio de sair da residência (ou trabalho) à noite 5 4 3 2 1 

 

TOTALMENTE 

5 

PARCIALMENTE 

4 

SEMPRE 

3 

ÀS VEZES 

2 

NÃO 

1 

 

6 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO 

A comunidade é parceira da PM na solução dos problemas? 5 4 3 2 1 

Os problemas na sua comunidade são levados ao PCS? 5 4 3 2 1 

Os problemas na sua comunidade são levados ao Conselho 

Comunitário de Segurança – CONSEG da Ceilândia? 

5 4 3 2 1 

 

Sugestões para melhorar a Polícia Comunitária em seu bairro: 

1. Melhorar o convívio entre Polícia e Comunidade..................................(       ) 

2. Melhorar o treinamento dos Policiais Militares para o bairro.................(       ) 

3. Manter o policial fixo na área para agir mais próximo ao cidadão.........(       ) 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os questionários aplicados foram adaptados dos modelos sugeridos no Curso Nacional de 

Polícia Comunitária – Avaliação em Polícia Comunitária, ministrado no Estado de Santa Catarina. 
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APÊNDICE C – Entrevista ao Maj Feitosa (PMDF) 

 
Entrevista realizada em junho de 2009, na Sede da Casa Militar do Governo do Distrito 

Federal, ao Major QOPM Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, Chefe da Divisão de Segurança de 

Instalações da Casa Militar (GDF), e foi o coordenador do Grupo de Trabalho responsável pelo 

Projeto dos Postos Comunitários de Referência Social (PCRS). 

 

PESQUISADOR: Qual a concepção original do termo “Referência Social” para o Projeto 

PCRS? 

 

MAJ FEITOSA: quando a gente recebeu a missão do então candidato Arruda, ele nos chamou como 

colaboradores, pedindo-nos que a gente desenvolvesse um trabalho técnico-científico que viabilizasse 

a implantação de “300” postos policiais em Brasília. Então veja bem: (1) o número de postos não o 

estudo que determinou e (2) o nome também não, que foram oriundos da própria concepção do 

Governador. Como implantar isso? Nós trabalhamos para ver a melhor maneira, a melhor forma de 

implantar essa nova modalidade de policiamento. [...] O que nós fizemos foi um projeto político e não 

um plano de policiamento, o que muitas pessoas confundem, até mesmo a própria Corporação (se 

referindo à PMDF). Ali é um projeto político e haverá várias ações de órgãos governamentais até 

chegar ao executor que é a Polícia Militar. O termo “referência social” foi uma concepção que a 

gente teve de que a idéia de polícia comunitária é aproximar a polícia da comunidade, o policial do 

cidadão. Se nós colocarmos um posto policial, isso é um conceito antigo, que não só a comunidade 

como tanto o policial já conhece e sabe que não dá certo. [...] Quando a gente traz o termo 

“referência social”, é porque esse departamento que nós desenvolvemos no projeto, um departamento 

de polícia comunitária, quando nós chamamos de posto comunitário de referência social, e não posto 

só de polícia. Porque ali, naquele posto, seriam atendidas várias necessidades da comunidade. Por 

exemplo: todo contato do cidadão com o Estado seria possível nesse posto. Se não todo, grande parte. 

E como é isso? Quando projetamos os postos, planejamos que todos eles teriam conexão com a 

internet, telefones, ou seja, um sistema de comunicação que viabilizaria uma interação com os demais 

órgãos do governo. Um exemplo: eu chego na minha rua, à noite, e num poste de iluminação pública 

na frente da minha residência não há luz. Você não tem vontade de ligar para a CEB na hora? Só 

você não vê isso e deixa pra depois, e essa situação se prolonga por meses... Mas isso afeta 

diretamente na segurança local. Então, eu me deslocaria ao posto próximo à minha casa e informaria 

tal situação. Ali no posto, o policial faria a solicitação na página da CEB, e um tempo depois o 

próprio policial que lançou a alteração veria o resultado disso e repassaria ao cidadão. O termo 

compreende esse sentido. Essa coisa básica de comunidade, o cidadão trataria no posto de referência 

social. Esse posto previa uma sala que comportaria até 30 pessoas, para realizar reuniões 

comunitárias. Não há uma forma de integrar a polícia na comunidade, se nós não nos envolvermos 

nos problemas sociais. É por isso o termo de referência social. 

 

P: Como foi formado o Grupo de Trabalho do Projeto PCRS e como se deu seu direcionamento? 

 

MF: Foi muito interessante, veja só: nós fazíamos parte de um grupo político, assim como hoje, e em 

um determinado problema nos foi trazida essa problemática a esse grupo. O candidato está dizendo 

que vai executar “isso” assim, mas como executar? Nos debates seria crivado de indagações de como 

isso seria feito. Então se precisou de alguém que tivesse resposta para isso. Um dia, reunidos eu e 

mais dois oficiais, começamos a traçar as respostas para determinadas questões, em três ou quatro 

páginas de como seria a execução desse projeto do Governador em implantar os 300 postos policiais 

em Brasília. Amadurecemos a idéia e levamos ao conhecimento do coordenador da campanha, o qual 

nos solicitou o desenvolvimento desse trabalho. Quando recebemos essa missão, passamos a trazer 

pessoas, e com as que já estavam no grupo político, que tinham capacidade técnica, conhecimento 

profissional e conhecimento da área, como o Ten Araújo, que conhecia o Gama e o coloquei lá para 

trabalhar por estar próximo à comunidade. Essa aproximação, reunião de pessoal, se dá por 

interesses comuns. Da mesma forma que eu tinha o interesse em desenvolver uma polícia que fosse 

tecnologicamente equipada, pois o projeto prevê uma série de investimento na área de tecnologia, de 

inovação e de atuação da polícia. Tudo isso fui explanando e explicando o que é que se desejava e 



66 

 

 

fomos coordenando os trabalhos. Dividimos o trabalho por grupo. Arregimentamos alguns oficiais e 

praças, não muitos, entre 10 e 15. Esse é um trabalho que nasceu de um grupo, de policiais militares 

que tinham um interesse comum. Teve a contribuição de vários policiais. Eu fiz a coordenação disso, 

o objetivo é esse, nós temos que buscar isso aqui. Nas reuniões, cada um dava sua opinião, era 

democrático sempre. Chegamos assim à concepção desse trabalho. Eu fiquei encarregado de ser o 

relator do trabalho. Daí, por ser o coordenador e relator do estudo, as pessoas confundiram: “o 

projeto é seu!”, sendo que não é. Eu seria leviano se afirmasse assim. O projeto é de um grupo do 

qual eu fui o coordenador e o relator, embora tenha dado minhas contribuições também. 

 

P: Qual a perspectiva política do Projeto PCRS (Planejamento, Execução, Conclusão e 

Avaliação)? 

 

MF: Com relação à conclusão e avaliação não é possível. O projeto ainda está em andamento, em 

implantação. Você pode ver que a cada semana é inaugurado um novo posto. Quando se tem uma 

concepção de um projeto como esse, ele é um referencial. Ele não é algo fechado. É evidente que o 

projeto dá as diretrizes gerais. As diretrizes específicas têm que ser necessariamente da Corporação 

que vai executar. Como é possível, a forma, tudo isso é abordado no trabalho. Estrategicamente, a 

instalação do primeiro ou do último, fica a critério da Corporação que irá executar. Nós sugerimos 

30 policiais militares para cada posto, mas é a Corporação que irá dizer se é ou não possível! Eu 

acredito no que escrevemos, pois é um trabalho científico, até que outro apresente um trabalho 

científico que proponha visão diversa. No início, alguns problemas ocorreram nesse sentido, quando 

fomos apresentar o projeto. Desenvolvemos um projeto de governo para ser implantado, e aí envolve 

90% da Polícia Militar e também Secretaria de Segurança Pública. Essa última, a meu ver, dentro do 

que a gente escreveu, seria responsável por ter um grupo de gestores, digamos assim, por responsável 

por fazer o planejamento, calendário de execução, ou seja, “nesse ano nós temos condições de 

instalar „X‟ postos!”. Isso tudo foi contemplado no trabalho, e não está ocorrendo de tal forma, a meu 

ver. Existe uma gerencia de projeto, tem um gerente que é sacado da Secretaria, mas que faz parte do 

Governo. Por ter me afastado da execução do projeto, por uma série de razões, até políticas, eu não 

sei dizer sobre seu andamento. Eu vejo que é necessário ter um grupo de gestores que faça a diretriz e 

que faça o acompanhamento da execução. Tem que ter uma integração entre o grupo gestor, a 

Secretaria de Segurança e a Polícia Militar. Porque polícia comunitária é polícia ostensiva quem faz. 

Eu não consigo conceber a Polícia Civil (Judiciária) fazendo polícia comunitária. Como? Isso é 

essencialmente da polícia ostensiva (Administrativa). Nesse contexto, quando se tem a concepção do 

projeto, como se diz, é um projeto. Esse planejamento de execução, ele é específico, a Polícia Militar 

deve ter seu planejamento de execução e esse grupo gestor também tem que ter e acompanhar. O 

projeto ainda não foi concluído, não há como avaliar. Somente se for avaliação parcial. Ao realizar 

minha avaliação parcial, pessoalmente creio que está deixando a desejar, pois não está implantando 

o posto de referência, mas sim postos de polícia e isso é fora do que a gente escreveu. O posto policial 

é importante, acredito nisso, mas se não tiver a referência social perde o sentido de polícia 

comunitária. 
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ANEXO A – Mapa Parcial da Ceilândia com a Indicação da Localidade dos PCS’s Avaliados (Fonte: PMDF/8ºBPM/P-3) 
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ANEXO B – Planta baixa dos Postos Comunitários (PROJETO, 2006, p.89) – Modelo Original do PCRS 
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