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RESUMO 

 

No Distrito Federal foram criados os Postos Comunitários de Segurança – PCS 

como política de governo para tentar diminuir a criminalidade em ascendência em 

todas as regiões administrativas e para mostrar à comunidade que a mesma precisa 

se unir para combater as formas de delitos presentes em seus bairros. Por isso o 

modelo encontrado e que serve como exemplo para a atuação policial é o da 

filosofia de polícia comunitária. Nessa nova modalidade o policiamento é disposto 

em áreas onde a comunidade organizada em conselhos solicita sua presença. E em 

bairros onde são encontrados fatores determinantes que apresentem a necessidade 

de reforço policial, também são instalados PCS. Mas para que haja credibilidade por 

parte da comunidade local é necessário uma ligação entre o órgão de segurança e a 

comunidade. Esse elo é o Gestor de Polícia comunitária, responsável pelo Posto 

Comunitário de Segurança.  Assim, pela importância das atividades do Gestor junto 

à sociedade, esse trabalho tem a finalidade de analisar como os Capitães do Curso 

de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF – CAO 

I/2010 entendem que deve ser a atuação dos Gestores de Policia Comunitária, 

baseado no empoderamento como forma de legitimação de suas ações junto à 

comunidade. Nesse sentido, o trabalho num todo trata de como se dá uma 

comunidade, qual sua relação com a polícia. E para entender como a polícia adotou 

essa nova filosofia de atuação foi levantado qual a atuação da PMDF em seus 

duzentos anos de história. Também, foi realizada uma abordagem sobre a gestão 

com qualidade dos PCS e como os policiais devem agir em suas áreas de atuação. 

Finalizando foi feito um questionário/entrevista para obter informações sobre o nível 

de conhecimento dos oficiais sobre o assunto e como os capitães, futuros oficiais 

superiores, entendem que deve ser a atividade do gestor, com o objetivo de se 

propor a importância da atividade do gestor junto à comunidade, para em conjunto, 

proporem soluções de segurança para seus bairros. 

 

    Palavras chave:  Comunidade. Polícia Militar. Segurança. Gestão. 
Empoderamento. 
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ABSTRACT 

 

In Distrito Federal were created  the Community Safety Stations (PCS in portuguese) 

as a government policy to try to reduce the criminality in ascendancy in all 

administrative regions and to show to the community that it must be united to combat 

these forms of crime in their neighborhoods. Therefore the model used and that 

serves as example for the police action is the philosophy of community policing. In 

this new way the patrol is disposed in areas where the organized community – 

councils - requests their presence. And in neighborhoods that are founded 

determinant factors that propound the need for reinforcement police are also installed 

the PCS. But to have credibility by the local community it‟s necessary a bond 

between the security organ and community. This link is the Manager of Community 

Police, responsible for the Community Safety Station. Thereby, for the importance of 

the Manager activities with the society, this work is intended to analyze how the 

Captains of the Improvement Course of Official PMDF - I/2010 CAO understand that 

the performance of Managers on the Community Police must be empowerment as a 

way to legitimize their actions in the community. In this sense, the whole work shows 

how is built a community, their relationship with the police. And to understand how 

the police adopted this new philosophy of action, it was brought up the performance 

of PMDF in two hundred years of history. Also, an approach was made about the 

quality management of the PCS and how police should act in their fields. Finishing 

was done a questionnaire / interview to obtain information about the knowledge level 

of the officers on the subject and how the captains, future senior officers understand 

the manager's activity, with the objective to propose the importance of the manager's 

activity with the community to jointly propose security solutions for their 

neighborhoods. 

 

Keywords: Community. Military Police. Security. Management. Empowerment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência no Brasil esta crescendo assustadoramente e nos últimos anos, 

a insegurança está chegando a níveis inaceitáveis. O fato acaba atingindo as 

instituições responsáveis pela segurança pública, forçando-as a agir de forma 

repressiva, dando assim, a conotação de serem contra o exercício dos direitos de 

cidadania. 

É nas grandes metrópoles brasileiras, onde principalmente o medo da 

violência urbana e a desconfiança nas instituições públicas encarregadas pela 

implementação e execução das políticas de segurança, promovem uma evidente 

diminuição da harmonia social. 

Assim, dentre outros problemas, os cidadãos deixam de acessar os espaços 

públicos que são ocupados predatoriamente pela criminalidade causada pela 

pobreza de pessoas, sem teto ou por opção.  Este contexto reforça o estigma de que 

os moradores de rua das grandes cidades são em sua maioria os responsáveis pela 

sensação de insegurança e de delinquência. 

Nessa desconfiança generalizada entre as pessoas, surge a destruição dos 

laços de reciprocidade e de solidariedade social, afastando assim as pessoas umas 

das outras. Surgindo, então, as construções de verdadeiras fortalezas em suas 

próprias casas. O fato gera a ampliação de um mercado paralelo de segurança 

privada, que privilegia os abastados em detrimento da maioria dos cidadãos que não 

podem pagar por segurança particular.  

Portanto, a segurança das pessoas e os Direitos Humanos são frutos de 

uma política pública de segurança que tem como objetivo a atenção de todas as 

pessoas, sem distinção; e que estas tenham um aparato logístico e de pessoal 

eficiente, para que seja disponibilizado o direito de exercício da cidadania. Isso 

significa que o Estado deve envidar esforços para atender a maioria da população. 

Atualmente, no Distrito Federal, sua população vem sofrendo com a questão 

da “criminalidade” em todas as Regiões Administrativas. 

As comunidades estão sendo vilipendiadas por vários fatores como, por 

exemplo: comércio e consumo de drogas, dilapidação e destruição do patrimônio 

público, perturbações da ordem e do sossego, proliferação de lixões em terrenos 

baldios e construções abandonadas, falta de iluminação em locais onde passam 
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pessoas e lugares ermos, ações de pichadores, falta de saneamento eficiente, 

dentre outros.  

Enfim, a segurança da comunidade é severamente ameaçada por desordens 

de todos os gêneros, sugerindo assim, que está faltando ações de prevenção por 

parte do Estado, principalmente do envolvimento das pessoas na solução desses 

problemas.  

Seguindo o axioma sobre prevenção e levando em conta a possibilidade de 

qualquer cidadão poder se proteger, o legislador fez constar no texto da constituição 

brasileira, em seu caput do art. 144, que a segurança pública é “[...] dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos [...]”. (BRASIL, 2010, p. 103).  

Daí a importância das pessoas, por intermédio da comunidade, também se 

engajarem nessa nobre causa, assumindo sua parcela de responsabilidade para que 

seja alcançada a sensação de segurança tão desejada. 

Ao ser observado a importância dessa nova consciência coletiva sobre 

segurança, bem como considerando a seriedade da necessidade de adoção de 

estratégias de atuação mais ampla envolvendo o Estado de um modo geral e 

especificamente a segurança pública com a comunidade, o governo implantou uma 

nova modalidade de segurança. E buscou na Corporação (Polícia Militar do Distrito 

Federal - PMDF) a instituição que assumiria a nova concepção de policiamento com 

a comunidade.  

Com foco numa nova visão de segurança, estrategicamente o Governo do 

Distrito Federal instituiu o modelo de segurança comunitária1 em que todos os 

órgãos do governo da área de segurança pública são responsáveis pela prevenção 

da criminalidade e aumento da sensação de segurança. Porém, foi com o Comando 

da PMDF que se resolveu implantar a nova filosofia de ação policial, ou seja, a 

instalação dos Postos Comunitários de Segurança e em conjunto a modalidade de 

polícia comunitária.  

Por esse motivo o governo focou sua política na instalação de novos Postos 

Comunitários de Segurança para distribuí-los em todo o Distrito Federal, atendendo, 

em princípio, às comunidades mais carentes de reforço policial e locais com maiores 

índices de delitos. 

                                                             
1
 O Programa Segurança Comunitária foi implantado pelo decreto nº 24 316, de 23 de dezembro de 

2003, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 249, de 24 de dezembro de 2003. 
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No entanto, esse novo modelo impõe que a corporação tome providencias 

para por em prática uma nova conotação cultural e doutrinária de ação operacional.  

A nova proposta de abordagem ao público exige uma visão mais solidária entre a 

comunidade e os órgãos de segurança pública, pois no policiamento comunitário, 

para que os objetivos tenham resultados, é necessário que os policiais se 

conscientizem dessa filosofia que aproxima a comunidade e aponte o seu trabalho 

na procura de soluções de prevenção em conjunto com as opiniões e informações 

obtidas na comunidade local. 

Assim, o principal objetivo desse trabalho é analisar como as atividades dos 

Gestores, que são os policiais responsáveis pelo modelo de policia comunitária, 

devem desenvolver suas ações. Tudo com base nos conhecimentos e teorias 

propostas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP do Ministério 

da Justiça.  

E, através de entrevistas junto aos futuros oficiais superiores e prováveis 

comandantes de unidades operacionais, esse trabalho objetiva especificamente 

trazer o tema para uma discussão teórica sobre como deve ser o empoderamento 

do gestor dos postos comunitários de segurança na tomada de decisão sobre ações 

desenvolvidas na comunidade sob sua responsabilidade. 

Após os Capitães do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO-I / 2010) 

responderem as questões será feita uma descrição das respostas para posterior 

análise buscando saber qual o grau de conhecimento sobre o assunto por parte dos 

alunos e como os mesmos entendem ser o grau de empoderamento que o 

responsável pela gestão do policiamento deve ter na promoção de ações. E, 

também, qual a importância do gestor se aproximar da comunidade para obter 

dados sobre os problemas do bairro e em conjunto propor soluções. 

Para cumprir esse objetivo serão consideradas a bibliografia e compêndios 

relevantes sobre o assunto propostos pela SENASP e trabalhos que contenham 

referências sobre o tema polícia comunitária e empoderamento.  

Também, será feito referência como o gestor do policiamento comunitário 

deve fazer o uso do empowerment (empoderamento), para fins de unir a 

comunidade com o objetivo de solucionar problemas junto com a corporação. Para 

que se tenha a sensação de segurança tão esperada.  

Por esse motivo será ponderado o conceito de comunidade e sua relação 

com a polícia. Como a polícia do DF foi criada e como se deu a implantação dos 
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postos comunitários. Posteriormente como foi implantada esta modalidade de 

policiamento no Distrito Federal. E para melhor compreensão da atividade, como é a 

gestão dos Postos Comunitários de Segurança - PCS.  

E, Consequentemente, por se tratar de um trabalho analítico/descritivo, após 

um exame detalhado de todo o conteúdo pesquisado, a intenção é identificar o grau 

de conhecimento dos Oficias do CAO sobre o tema gestão de polícia comunitária e 

após análise das entrevistas/questionários, apresentar qual a visão dos Capitães 

sobre como o policial responsável pela gestão do PCS poderá atuar na união entre a 

comunidade local e a corporação. 
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1. A COMUNIDADE 

 

 

1.1. Conceitos de comunidade 

 

Quando citamos a expressão “comunidade” produzimos em nosso 

subconsciente uma sensação boa por causa dos significados que ela nos remete. 

Quando lembramos de nossa infância a imagem que vem na memória é o bairro 

onde crescemos e a convivência com nossos vizinhos. A importância de se apreciar 

esse tema se dá pela importância de se compreender quem faz parte dessa 

comunidade, pois é nela que se apresentam os fatores protetores ou fatores de risco 

para os indivíduos. 

Bauman (2003) em sua obra afirma que, antes de tudo, a palavra 

comunidade guarda boas sensações, sugerindo ser “um lugar confortável e 

aconchegante” onde “estamos seguros”, onde “nunca somos estranhos entre nós” e 

“podemos contar com a boa vontade dos outros”. 

 

Para começar, a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar 
confortável e aconchegante. É como um teto sob o qual nos 
abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual 
esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, toda sorte de 
perigo está à espreita; temos que estar alertas quando saímos, 
prestar atenção com quem falamos e a quem nos fala, estar de 
prontidão a cada minuto. Aqui, na comunidade, podemos relaxar - 
estamos seguros, não há perigos ocultos em cantos escuros (com 
certeza, dificilmente um “canto” aqui é “escuro”). (BAUMAN, 2003, p. 
7). 
 

E, baseado na sociologia, alguns dos grandes pensadores produziam 

diferentes teorias. Para Karl Marx2 a sociedade só poderia ser explicada a partir do 

modo como os indivíduos se organizavam para produzir os bens necessários à sua 

existência. Com relação à convivência do homem em sociedade, Emile Durkheim3 

                                                             
2 Karl Heinrich Marx, filósofo e economista alemão, propunha uma sociedade na qual os meios de 
produção fossem de toda coletividade. Suas principais obras são: O capital (1867-1894), Manuscritos 
econômico-filosóficos (1844 ), A miséria da Filosofia ( 1847) Escreveu em parceria com Engels: A 
sagrada família (1844), A ideologia alemã (1845-1846), Manifesto comunista (1847). 
3  David Émile Durkheim, sociólogo francês, estudou na École Normale Supérieure de Paris, tendo-se 
doutorado em Filosofia. Para ele, o objeto da Sociologia são os fatos sociais, os quais devem ser 
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considerava a compreensão dos aspectos sociais fundamental para se explicar a 

realidade em que vive o indivíduo. 

No entendimento de Max Weber4 o conceito de comunidade baseia-se na 

orientação da ação social. Para ele, a comunidade fundamenta-se em qualquer tipo 

de ligação emocional, afetiva ou tradicional. Weber utiliza como exemplo básico de 

comunidade, a relação. 

 

Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que 
a orientação da ação social, na média ou no tipo ideal- baseia-se em 
um sentido de solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou 
tradicionais dos participantes. (WEBER 1987, p. 77) 

 

Já Ferdinand Tönnies (1995) relaciona comunidade a uma vontade comum, 

à compreensão, ao direito natural, pois “aonde quer que os seres humanos estejam 

ligados de forma orgânica pela vontade e se afirmem reciprocamente, encontra-se 

alguma espécie de comunidade” (TÖNNIES 1995, p. 239), ou seja, a convivência em 

comunidade fundamenta-se em relações sociais. 

Como se vê na literatura, o conceito de comunidade tem muitas 

interpretações para defini-la. Do mesmo modo encontramos autores que 

estabelecem ao termo comunidade duas formas distintas de interpretação. Alguns 

se prendem na informação territorial ou geográfica abrangida como um bairro, uma 

vizinhança, uma cidade, uma região, ou um país. Significando que o sentimento de 

Comunidade implica em pertencer a uma área geográfica.  

E ulteriormente, outros autores indicam o caráter relacional, que diz respeito 

à rede social e à qualidade das relações humanas dentro da localização de 

referência. 

 

1.2. A população do Distrito Federal desde a construção de Brasília 

 

                                                                                                                                                                                              
estudados como "coisas". Baseava seu pensamento na teoria de que o homem é um animal que só 
se humaniza pela socialização. Suas principais obras são: A divisão do trabalho social (1893), As 
regras do método sociológico (1894), O suicídio (1897). 
4 Max Weber, sociólogo alemão, foi professor de Economia nas universidades de Freiburg e 
Heidelberg. Participou da comissão que redigiu a Constituição da República de Weimar. Para Weber 
o objeto da Sociologia é o sentido da ação humana individual que deve ser buscado pelo método da 
compreensão. Suas obras principais são: A ética protestante e o espírito do capitalismo (1905) e 
Economia e sociedade (publicada postumamente em 1922). 
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1.2.1 Brasília da utopia à realidade 

 

Para falar da história da construção de Brasília é necessário relembrar o 

famoso sonho de Dom Bosco,5 que vislumbrou uma depressão bastante larga e 

comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 

15º e 20º, e que traz em seus dizeres a famosa citação que diz "quando vierem 

escavar as minas ocultas, no meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, 

vertendo leite e mel." 

O nome “Brasília”6, no entanto, já havia surgido pela primeira vez em 1822, 

num folheto publicado no Rio de Janeiro, sem indicação do autor, que defendia a 

mudança da capital, e intitulava: “Aditamento ao Projeto de Constituição para fazê-la 

aplicável ao Reino do Brasil”. 

Em 1893, a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, 

denominada Comissão Cruls, chefiada por Luiz Cruls, fez a primeira demarcação do 

futuro Distrito Federal numa área de 14.400 Km2. 

Em setembro de 1922, houve o lançamento da Pedra Fundamental, no 

Morro do Centenário, na cidade de Planaltina, como parte das comemorações do 

Centenário da Independência do Brasil. 

Na Constituição de 1934, em seu texto havia um dispositivo que reafirmava 

a transferência da Capital da União sediada no Estado do Rio de Janeiro para um 

ponto central do Brasil.  

Em 1946, os constituintes incluíram no ato das Disposições Transitórias da 

Carta Magna, de 18 de setembro, as normas que tratavam sobre a mudança da 

Capital. 

Em 1953 foi definida a mudança da capital e foram contratados os serviços de 

uma empresa especializada para o estudo da topografia, geografia, do solo para 

suprimento d'água e da drenagem, para posteriormente escolher o local onde 

Brasília seria construída. 

                                                             
5
 Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de agosto de 1883. 

6
 Informações sobre a História de Brasília obtida no caderno de Síntese de Informações 

Socioeconômicas, formulado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) em 
2008. 
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A área analisada abrangeu um retângulo de 50.000 Quilômetros quadrados, 

no qual foram selecionados cinco sítios prováveis para a implantação do Distrito 

Federal.  

A escolha recaiu sobre o Sítio Castanho, por apresentar as melhores 

condições em relação à configuração de terreno, tipo de solo, profundidade de rocha 

firme e potencial hidráulico, entre outros. Assim, em 1955, estava demarcada a área 

atual do Distrito Federal. 

No governo Eurico Gaspar Dutra constituiu-se uma Comissão que ficaria 

encarregada de realizar estudos e reconhecer as vantagens oferecidas pelo local 

escolhido pela Missão Cruls. E em 8 de setembro de 1955, o presidente Café Filho 

aprovou o sítio e a área da nova capital que ficaria posicionado entre os rios: Preto e 

Descoberto e os paralelos 15º30' e 16º3'5”, abrangendo as terras de três municípios 

goianos: Planaltina, Formosa e Luziânia.  

 

Segundo o historiador Luís Carlos Lopes, autor de Brasília – O Enigma da 
Esfinge, JK considerava "necessário curar o brasileiro de seu ancestral 
desamor pelo trabalho e do seu espírito lúdico contumaz". E mais: "Era 
preciso discipliná-lo e organizá-lo a partir desta base, para aproximá-lo do 
pioneiro norte-americano; dar a Macunaíma a firmeza de caráter e a 
capacidade de empreender as mudanças de propostas e de interesses de 
seus amos; queria-se fazer com que o capitalismo vencesse e 
transfigurasse as origens escravistas do país. O bandeirante tinha que 
metamorfosear-se no pioneiro". (disponível 
em:http://veja.abril.com.br/especiais/brasilia/ 
redescoberta-brasil-p36.html, acessado em: 29jun2010) 

 

Abaixo segue a famosa frase de Juscelino Kubitschek - JK, datada de 02 de 

outubro de 1956, tal como se encontra em seu monumento na Praça dos Três 

Poderes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 1 – Rosto de JK na Praça dos Três Poderes. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Deste planalto central, desta solidão que em breve se transformará 
em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma 
vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé 
inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. 

(Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,1956) 

 

Em outubro de 1957, Juscelino sancionava a Lei que marcava, para o dia 21 

de abril de 1960, a transferência da capital da União para o novo Distrito Federal. 

Com a entrega das chaves da cidade pelo presidente da Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital - Novacap7 a Juscelino Kubitschek, na Praça dos Três 

Poderes, às 16h do dia 20 de abril de 1960, tiveram início as solenidades de 

inauguração de Brasília, depois de muito trabalho daqueles que acreditaram no 

sonho e deram até a própria vida na construção da nova capital, Brasília que foi 

cantada por Vinícius de Morais, conforme o pequeno trecho da Sinfonia da Alvorada8 

abaixo: 

 

[…] começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os 
trabalhadores: os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos 
de couro e mãos de pedra, e que, no calcanho, em carro de boi, em 
lombo de burro, em paus-de-arara, por todas as formas possíveis e 
imagináveis, começaram a chegar de todos os lados da imensa 
pátria [...]; foram chegando em sua mudez cheia de esperança, 
muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas 
promessas de melhores dias; foram chegando de tantos povoados, 
tantas cidades cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus 
ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria[...]  

(Brasília, Sinfonia da Alvorada, Vinícius de Moares) 

 

Durante os 41 meses de construção que antecederam a mudança, foram 

levantados os principais edifícios públicos, 3.500 unidades habitacionais, hotéis, 

hospitais, escolas, estrutura básica de outros prédios, além do Eixo Rodoviário e os 

serviços de água, esgoto, energia elétrica e telefonia.  

À época da construção de Brasília fez-se necessária a criação de núcleos 

habitacionais para abrigar os trabalhadores que para aqui vieram. A Cidade Livre, 

posteriormente denominada Núcleo Bandeirante, surgiu em 1956.  

                                                             
7 Foi criada através de lei, em 19 de setembro de 1956, pelo então presidente do Brasil, Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, com a finalidade de gerenciar e coordenar a construção de Brasília. 

8
 Disponível em:  http://letras.terra.com.br/vinicius-de-moraes/87259/, acesso em: 29jun2010. 
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Em 1957 surgiu o Paranoá, para abrigar os trabalhadores que vieram 

construir a barragem formadora do Lago Paranoá. Taguatinga foi criada em 1958, 

Gama e Sobradinho em 1960 as quais passaram à condição de cidades satélites em 

1967. Planaltina e Brazlândia já existiam como municípios do Estado de Goiás. 

Para facilitar a administração dessas localidades, foi sancionada a Lei nº 

4.545/64 que dividiu o território em oito Regiões Administrativas - RAs, cada uma 

delas com um administrador nomeado pelo então prefeito Ivo de Magalhães. 

Com a evolução da ocupação territorial, em outubro de 1989 procedeu-se a 

uma nova divisão em 12 Regiões Administrativas. Em 1993 foram criadas mais três 

RAs pela Lei nº 348/92, Decreto nº 14.604/93. 

Em 1994, outras quatro RAs foram criadas, totalizando 19. Em maio de 2003 

surgiram mais quatro Regiões Administrativas. Em dezembro do mesmo ano criou-

se outra; e em janeiro de 2004, mais duas. Em agosto de 2004 foi criada a Região 

Administrativa XXVII e em 2005 surgiram mais duas, completando 29 Regiões 

Administrativas. 

 

1.2.2 Formação da sociedade de Brasília9  

Em 1957, 12.283 pessoas moravam em Planaltina, Brazlândia e fazendas 

próximas, constituindo os primeiros habitantes do Distrito Federal. Com o início das 

obras de construção de Brasília deflagrou-se um processo migratório caracterizado 

por contingentes populacionais que se diferenciaram quanto à origem e à função 

desempenhada na nova cidade. 

Essa situação determinou, até 1970, a predominância da contribuição 

migratória sobre a vegetativa na composição da taxa de crescimento, motivadas 

pela política governamental de incentivo à migração de mão de obra para a 

construção de Brasília. Segundo informações levantadas pela Codeplan, no período 

mais intenso da construção de Brasília, nas décadas de 60/70 e 70/80, as correntes 

migratórias constituíam o principal fator formador da população do Distrito Federal, 

estimada em 358.014 e 488.546 migrantes, respectivamente. 

No período 1980/91, ainda de acordo com a mesma fonte, o número de 

migrantes diminuiu consideravelmente, apresentando uma média anual de 8.966, e 

                                                             
9
 Dados obtidos no caderno de Síntese de Informações Socioeconômicas, 2008 formulado pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) em 2008. 
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uma taxa média geométrica de crescimento anual de 2,84%, que vem 

permanecendo relativamente estável. 

A “Contagem da População de 1996” do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE10 registrou para o DF, 1.821.946 habitantes, distribuídos nas 

dezenove RAs existentes à época. No Censo de 2000, esse contingente era de 

2.051.146, estimando-se para 2005, 2.337.078 habitantes e 2.433.547 em 2007, nas 

unidades residenciais das 29 RAs. 

Os imigrantes ainda constituem a maioria da população residente no Distrito 

Federal (51,4%). As pessoas são principalmente oriundas das regiões Nordeste e 

Sudeste, que representam 25,4% e 14,2%, respectivamente. 

Apesar da existência das Representações Diplomáticas em Brasília, a 

participação dos estrangeiros é pouco significativa na composição da população, 

não chegando a meio por cento de seu contingente. 

A população do Distrito Federal, acima de dez anos, apresenta um grau de 

instrução elevado, embora cerca de um terço dela ainda tenha apenas formação de 

ensino fundamental incompleto, isto é, no máximo sete anos de estudo. Já os que 

possuem o nível superior completo correspondem a quase 15% da população e o 

número de pessoas sem instrução e menos de um ano escolar alcança 5%. Vale 

ressaltar que um terço da população está estudando, seja em escola pública ou 

particular. 

O Distrito Federal por ser limitado territorialmente para desenvolver de forma 

extensiva as atividades do setor primário, não dispõe de muitas opções para 

industrializar-se sem comprometer o meio ambiente e, pelo fato de Brasília, capital 

do País, desempenhar preponderantemente funções institucional-administrativas, a 

atividade econômica da população, concentra-se na prestação de serviços (49,7%), 

na administração pública federal e local (15,8%) e no comércio (16,1%). Apenas 

8,3% da população atuam na indústria, conforme dados da Codeplan de julho de 

2008. 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal - PED/DF 

calculou no mesmo período a População Economicamente Ativa do DF, como sendo 

de 1.341 milhões. Já a estimativa de pessoas ocupadas, foi de 1.129 milhões, 

                                                             
10

 Tem como missão: identificar e analisar o território, contar a população, mostrar como a economia 

evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como elas vivem. 
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enquanto a massa de desempregados era de 212 mil, correspondente a uma taxa 

de desemprego total de 15,8%. 

 

1.3 As diferenças e as distorções dos valores sociais 

 

Com uma população tão diversificada cultural e economicamente o atual 

contexto social apresenta uma profunda desigualdade na distribuição de riquezas, 

que se agrava com a desigualdade de condições das classes sociais. O que torna as 

pessoas extremamente competitivas e altera drasticamente o comportamento do 

indivíduo gerando conflitos. 

Nas metrópoles como Brasília, onde o poder aquisitivo é maior, as pessoas 

estão mais preocupadas em mostrar que têm mais poder e riqueza do que o seu 

vizinho ou colega de trabalho. Assim, o valor do ter em detrimento do ser é 

desequilibrado. E essa mesma classe social tenta demonstrar seu domínio através 

de mansões ou apartamentos de cobertura, carros de luxo ou objetos pessoais 

como: roupas, relógios, jóias, computadores, celulares da moda, dentre outros. 

E o resultado é a fragmentação de valores morais e éticos que promove uma 

separação física e emocional das pessoas de uma mesma comunidade. Esse 

isolamento dentre os indivíduos, provoca o desequilíbrio nas relações interpessoais 

e culmina no individualismo egoísta que contribui para o aumento da violência. 

Com este modelo de vida focado apenas em posses materiais, houve uma 

inversão de valores; e o que mais chama atenção é a altercação social criada pela 

diferença do poder aquisitivo das pessoas.  

Hoje a sociedade é dividida em classes sociais e pelo que pode comprar. E 

as classes mais abastadas vêem às classes menos favorecidas como um perigo à 

segurança. 

A tirania do poder econômico e a carência de uma educação voltada para a 

promoção de valores humanitários faz com que o futuro seja nebuloso e inseguro.  

Nessa sociedade o mais importante não é a pessoa e sim o objeto, o que 

torna o ser humano propenso a ações violentas de indivíduos ou grupos sociais 

excluídos.  

Estes problemas geram conflitos, tensões, disputas e desvios sociais que 

acarretam desníveis consideráveis nas diversas camadas sociais como pobreza, má 

distribuição da renda, desestruturação familiar, entre outros. Esses são os fatores 
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que desagregam as pessoas, aumentam as distâncias afetivas e destroem a 

convivência em sociedade. 

Dessa forma, acentuam-se as diferenças sociais e familiares, prejudicando 

todas as estruturas basilares da sociedade que contribuem para o estabelecimento 

da comunidade como um todo, dando a sensação que a desordem está muito 

próxima.  

Surge, então, o fenômeno da anomia11 social que no contexto brasileiro 

pode ser entendido não apenas como a ausência de processos normativos, mas 

também na descrença daquilo que regulamenta a vida em comum dos seres sociais.  

Por esse motivo são investidos inúmeros recursos em segurança pessoal e 

em equipamentos de proteção pessoal, para os veículos e residências.  

Mas o que deve ser levado em consideração é a criação de uma convivência 

social mais harmoniosa, na qual todos fazem parte da solução dos problemas. 

 

1.4. Comunidade, uma convivência familiar e entre amigos 

 

Teoricamente um dos deveres de quem vive em comunidade é ajudar uns 

aos outros. Assim, a palavra comunidade sugere as coisas boas da convivência 

familiar e entre vizinhos. Viver entre pessoas amigas e bem intencionadas, nas quais 

se pode confiar e de cujas palavras e atos pode-se apoiar, é algo que tem que ser 

cultuado no local onde se vive.  

Porém, atualmente não é mais comum encontrar esse modelo de 

comunidade, pois as pessoas mudaram o modo de vida e passaram a dar mais valor 

ao que se pode ter do que ao que se pode ser. 

Ao indicar uma comunidade ideal, tem-se que levar em conta as 

capacidades e qualidades dos indivíduos em vez de julgá-los pelo que 

aparentemente demonstram ser.  

Caso esses valores morais e éticos não sejam observados, as comunidades 

futuramente serão alijadas da possibilidade de poder agir em sua vizinhança com o 

objetivo de desempenharem um papel relevante na resolução dos problemas 

existentes.  

                                                             
11

 Anomia é uma condição social em que as normas reguladoras do comportamento das 

pessoas perdem a validade. Onde prevalece a impunidade, a eficácia das normas está em perigo. 
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Essa Comunidade, hoje na metrópole, é uma utopia, pois somente no 

interior dos Estados é que se encontra uma comunidade onde não há por parte do 

cidadão a busca desenfreada de se obter mais que o outro ou desejar o que vizinho 

possui. Nessas regiões as pessoas são mais próximas e se preocupam com o bem 

estar dos outros. 
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2. A POLÍCIA E A COMUNIDADE 

 

 

2.1 Compreendendo a comunidade e seu ambiente 

 

Em seu livro “Policiamento Comunitário e o Controle Social”, o autor Dias 

Neto afirma que se não houver uma disposição da polícia em receber a comunidade 

para trocar informações e pelo menos tolerar a influência do público na proposta de 

como deve ser dispostas suas operações na região, “a Polícia Comunitária será 

percebida apenas como 'relações públicas' e a distância entre a polícia e o público 

será cada vez maior." (DIAS NETO, 2003), ou seja, a instituição deve se abrir para o 

debate e para o questionamento dos representantes da comunidade que queiram 

opinar sobre a segurança local. 

 

[...], criando terreno fértil para que estes venham à tona sob as 
formas da violência e da intolerância: Em sociedades pluralistas, 
fragmentadas, a erupção repentina de um interesse reprimido ou de 
uma opinião não admitida deve ser sempre mais temida do que a sua 
livre articulação no conflito público, ainda que daí não se constitua 
uma „razão comunitária‟. (DIAS NETO, 2000b, p. 42) 

 

Atualmente o desafio da PMDF é incluir a comunidade, por meio de seus 

representantes em Conselhos Comunitários de Segurança12 - Conseg, na 

implementação e adequação da filosofia de Polícia Comunitária levando-se em 

conta às características locais.  

A participação da comunidade é fator preponderante na ambientação dos 

gestores comunitários sobre as necessidades locais e na democratização das 

questões de segurança pública, exigindo programas que apresentem providências 

concretas proporcionando uma qualidade de vida e convivência social mais 

harmoniosa. 

                                                             
12

 O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade comunitária privada e de cooperação 

voluntária com a política de segurança pública e de defesa social do Distrito Federal. 
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Com a compreensão do ambiente e a dinâmica da comunidade o gestor 

poderá discutir medidas preventivas de controle do crime, assim como, promover um 

maior conforto e aumento na sensação de segurança. Pois a participação social, 

organizada e informal, faz com que as pessoas se sintam próximas da polícia e se 

tornem parte do resultado.  

 

2.2 O envolvimento dos cidadãos 

 

Na atual sociedade brasiliense a participação do cidadão muitas vezes é 

limitada e passiva, ou seja, apenas recebe as notícias e espera que a polícia ou os 

órgãos do governo do Distrito Federal resolvam o problema de segurança de seu 

bairro.  

Outro Problema é a falta de comprometimento por parte das pessoas que 

não se preocupam em conhecer o que se passa ao seu redor. Não conhecer bem os 

seus vizinhos, ignorar as características de seu bairro e o reflexo de não manter uma 

convivência em comunidade equivale a uma segurança frágil e de difícil controle. 

 Mas, essa mesma comunidade se envolvendo com as propostas de solução 

podem ser iguais as demais comunidades de pequenas cidades do interior, 

independente de serem ricas ou pobres, agrícolas ou industriais, pois o que importa 

é descobrir como podem participar do processo de integração com a polícia para 

promover a tranquilidade e a sensação de segurança. 

Por tanto a responsabilidades de estar informado sobre as questões 

públicas, seja de segurança, educação, saneamento ou lazer é importante para que 

cada um, em sua comunidade, possa votar em assembléia ou em conselhos 

comunitários sobre as sugestões de melhoria dos serviços públicos. 

Todas as vezes que os cidadãos de regiões afetadas por problemas sociais, 

de segurança ou de infraestrutura, se reúnem para apontar soluções para as 

dificuldades comuns, tudo que é votado como prioridade tende a ser resolvido.  

Por isso, a atuação do gestor de polícia comunitária junto à comunidade 

pode resultar em soluções sobre as questões levantadas por ambas as partes e 

como podem ser resolvidas.  

Uma das teorias sobre policiamento comunitário diz o seguinte: 
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A premissa central do policiamento comunitário é que o público deve 
exercer seu papel mais ativo e coordenado na obtenção de 
segurança. A polícia não consegue arcar sozinha com a 
responsabilidade, e, sozinho, nem mesmo o sistema de justiça 
criminal pode fazer isso. Numa expressão bastante adequada, o 
público deve ser visto como “co-produtor” da segurança e da ordem, 
juntamente com a polícia. Desse modo, o policiamento comunitário 
impõe uma responsabilidade nova para a polícia, ou seja, criar 
maneiras apropriadas de associar o público ao policiamento e à 
ordem. (SKOLNICK; BAYLE, 2002, p. 18). 

 

Dentre as conclusões teóricas que se pode ter é que a atuação do gestor de 

polícia comunitária não vai moldar a comunidade, nem fazê-la entender que é 

necessário o seu envolvimento nas questões de segurança. Pois, para se ter um 

ambiente propício para essa proposta de troca de informações e engajamento é 

necessário consenso sobre o que se quer para o futuro da comunidade. 

Necessariamente, esse comparecimento para uma prestação voluntária de 

serviço desejada da comunidade só se dará se o Estado estiver presente para 

provocar a sociedade, sendo que no caso da PMDF será através da atuação de 

seus gestores.  

Uma das opções estratégicas encontradas é o gestor convocar essa mesma 

comunidade e informá-la sobre os problemas encontrados pela polícia em seu bairro 

e informá-la de que para se ter um mapa social e estrutural do bairro é necessário 

que as pessoas se reúnam em praças, salões ou clubes, no intuito de discutirem o 

futuro da comunidade.  

E para que a parceria seja de fato aceita pelas partes, o Estado deve fazer a 

sua parte. Mas com quem a comunidade pode contar 24 horas por dia e sete dias 

por semana?  

A resposta é: a polícia militar que diuturnamente esta junto à comunidade. E 

é ela, a PM, que está sempre pronta para atender aos chamados de socorro, pois 

tem o dever constitucional de manter a segurança e garantir os diretos e deveres do 

cidadão.  

Portanto, a promoção da sensação de segurança para que todos da 

comunidade possam dormir e acordar sem ter medo de sair de casa só será possível 

quando todos se envolverem na formulação de políticas públicas de segurança.  
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2.3 A sensibilização do setor de segurança e da comunidade 

 

Os agentes da segurança pública e as pessoas da comunidade precisam 

encarar seus novos papéis como atores na proposta de filosofia aplicados à polícia 

comunitária.  

Segundo David Putnam (1996) em seu trabalho que trata sobre comunidade 

e democracia, o mesmo enfoca que há uma necessidade iminente de educar o 

policial de hoje na filosofia para depois educar a comunidade, visando trazer para as 

gerações futuras de policiais e lideranças comunitárias o ideal de se trabalhar em 

conjunto em prol do bem comum.  

Ainda que comunidade e polícia tenham papéis distintos, eles se relacionam, 

pois, estão fundamentados na proposta de manutenção da ordem e busca de 

diminuição da insegurança.  

Para tanto o controle dos problemas de segurança partem da vontade social 

em resolver as questões que geram oportunidades para os delitos.  Assim, a busca 

de meios que amenizem o uso da força e preventivamente afaste o crime da 

comunidade depende do provimento de serviços governamentais em parceria com a 

comunidade. São meios que em conjunto com o trabalho policial e a colaboração 

organizada dos cidadãos fazem a diferença. 

O Professor Herman Goldstein13, profundo conhecedor da instituição policial 

nos Estados Unidos, propõe uma relação entre a ação da polícia e a comunidade, 

apontando diversas possibilidades de aprimoramento da atuação policial em 

sociedades democráticas, afastando as práticas tradicionais. O autor entende que a 

polícia deve atuar em conjunto com a comunidade: 

 

A expectativa é que a somatória de experiências bem-sucedidas de 
mobilização social em torno de problemas possa, ao longo do tempo, 
contribuir para melhorar o relacionamento entre polícia e sociedade e 
fortalecer os níveis de organização [...]. (GOLDSTEIN, 1990, p.26). 

 

Aquilo que se espera do policial e da participação da comunidade não é 

somente correspondente a um cenário amistoso e sem conflitos, mas que ambos 

                                                             
13

 Herman Goldstein - professor de Administração de Justiça Criminal na Faculdade de Direito da 

Universidade de Wisconsin – Madison, Estados Unidos. 
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possam agir de forma politicamente correta em relação aos seus conflitos, 

viabilizando uma convivência democrática entre as mais diferentes expectativas 

individuais em um mesmo espaço territorial. (DIAS NETO, 2003). 

 

2.4 construindo parcerias 

 

Atualmente uma das melhores táticas da polícia militar para preparar a 

comunidade com conhecimento suficiente para fornecer uma resposta coletiva ao 

crime tem sido o fortalecimento da parceria na procura de soluções de problemas 

por meio de policiais responsáveis pela gestão comunitária de segurança.  Essa 

união entre sociedade e polícia está em discussão quanto ao assunto segurança 

pública. 

A filosofia de polícia comunitária, como modalidade de policiamento, é a 

melhor estratégia para promover uma melhor interação da comunidade e 

conseqüente prevenção do crime baseado numa polícia que trabalha em conjunto 

com a sociedade, pois a corporação não é capaz de lidar sozinha, com os 

problemas da criminalidade. 

Outra estratégia é a parceria da comunidade com o governo através de suas 

secretarias e com o sistema de justiça criminal, pois todos são responsáveis pela 

segurança da coletividade. E são dos membros da comunidade as propostas mais 

criativas e inovadoras em todos os níveis de decisão.  

 

Cohen e Arato [...] o conceito de „pluralidade de democracias‟ para 
debater os desafios práticos da democracia na sociedade pluralista, 
na qual o sistema estatal deve dividir a sua soberania com outras 
formas de regulação social, e os princípios e procedimentos de 
deliberação coletiva devem ser ajustados às especificidades 
funcionais dos diversos sistemas sociais. (DIAS NETO, 2000, p. 35) 
 

Por isso a proposta da filosofia de polícia Comunitária diz que todos os 

interessados devem estar presentes para proporem as fases do planejamento do 

policiamento comunitário, através da gestão policial comunitária com a presença da 

população e/ou por meio de seus representantes nos Conselhos Comunitários de 

Segurança. 
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E somente com a redução das taxas de ocorrências e do medo do crime a 

curto, médio e longo prazo será convalidada a solução dos problemas 

representando uma nova vida e a satisfação de se fazer parte dos resultados 

obtidos. 

Mas toda parceria entre gestor e comunidade precisa de “confiança”, pois é 

esse sentimento que facilita a aproximação e um melhor “contato com a 

comunidade”. Também, é necessária uma “comunicação” que represente uma maior 

afinidade e parceria, pois de outra forma não acontecerão as proposições e 

denúncias. Portanto: 

 

Quanto mais amplos, inclusos e igualitários forem os canais de 
comunicação e deliberação política, mais favoráveis serão as 
condições para o enfrentamento pacífico e racional dos conflitos 
sociais. A exclusão de dissidências, a censura de idéias ou temas, a 
ocultação de diferenças ou qualquer forma de entrave no acesso às 
esferas públicas representam falsas garantias de estabilidade, que 
mascaram a complexidade social e impedem o enfrentamento 
racional e transparente dos conflitos [...] (DIAS NETO, 2000a, p. 42). 

 

Com essa visão, os gestores precisam identificar os atores sociais que 

atuam em suas áreas de responsabilidade e constituem lideranças, como 

representantes das comunidades, bairros, comércio, dentre outros. São essas 

pessoas que podem informar quem está enfrentando problema e, por isso, são 

importantes para o início do processo de mobilização em conjunto com a polícia. 

 

2.5 O trabalho policial e o envolvimento com a comunidade 

 

Existem vários motivos que levam a polícia a tentar envolver a comunidade 

nos assuntos de segurança, mas um deles é saber que as pessoas que residem no 

local onde existe um posto policial já estão habituados com suas rotinas e por isso 

adotam atitudes e estratégias para lidar com os problemas e com a criminalidade. 

Portanto, é importante que a polícia obtenha essas informações e classifique 

em pontos críticos que poderão ser deliberados com a comunidade. E para que isso 

aconteça é salutar que a comunidade participe do processo, pois é ela que tem o 

conhecimento íntimo das condições locais.  
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"uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma 
nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa 
de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas 
para identificar, priorizar, e resolver problemas contemporâneos tais 
como crime, drogas, medo do crime, e desordens físicas e morais 
[...]". (TROJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1994, p. 5).  

 

É com um maior entrosamento com a comunidade que a polícia poderá 

aumentar o seu potencial de ação; visando a prevenção de delitos e principalmente 

atuando nas causas próprias de segurança contra as desordens locais.  

É com esse comprometimento da comunidade com a corporação e com o 

empenho da corporação no sentido de garantir uma "maior autonomia aos policiais 

operacionais, o que também supõe um maior respeito por suas idéias como 

profissionais de polícia e os cidadãos devem participar, como plenos parceiros da 

polícia, dos direitos e das responsabilidades envolvidas na identificação, priorização 

e solução dos problemas" (TROJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1994, p. 11) que os 

objetivos comuns sobre resolução de conflitos serão concretizados. 

 

2.6 A comunidade promovendo a prevenção do crime 

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal tem como 

política de segurança comunitária14 apoiar, através de sua Subsecretaria de 

Programas Comunitários – SUPROC, as comunidades que elegem os conselhos 

comunitários de segurança.  

Esses conselhos estão instalados em sua maioria nas cidades satélites ou 

regiões administrativas. E são definidos15 como: 

Entidades comunitárias privadas de cooperação voluntária com a 
política de segurança pública e de defesa social do Distrito Federal. 
São constituídos por pessoas de uma mesma comunidade que se 
reúnem com autoridades públicas para discutir, analisar, planejar, 

                                                             
14

 Fundamentação jurídica do GDF Decreto nº 24.101, de 25.09.2003, e Decreto nº 26.291, de 
18.10.2005. 
15

 Conforme a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP-DF 
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avaliar e acompanhar a solução de seus problemas de proteção 
social, assim como para estreitar laços de entendimento e 
cooperação entre as várias lideranças locais. Constituem um canal 
privilegiado para o direcionamento dessas ações, mediante parceria 
do governo com a comunidade na consecução do objetivo comum 
que é o bem estar de todos.  

 

É com o exercício dessa atividade comunitária e por meio da parceria do 

Governo do Distrito Federal que as comunidades se incluem na solução dos 

problemas de segurança pública em seus bairros, pois são primordiais para o 

direcionamento das ações de segurança pública. 

São em reuniões de conselhos comunitários que os moradores podem 

apresentar suas reclamações como, por exemplo, em relação ao atendimento do 

número 190 para atendimento de emergência da polícia, ou ainda sobre os becos 

escuros da cidade, uso de drogas por parte de jovens e, ainda, crimes voltados para 

o patrimônio do tipo furto, roubo e pichações. 

Essas informações são de grande valia tendo em vista que os dados da 

comunidade nem sempre estão em consonância com os da polícia civil, pois muitas 

ocorrências não são registradas; e não chegando na delegacia da área ou nas 

especializadas, as respostas das autoridades baseadas em estatísticas não serão 

eficientes.  

Mas quando a comunidade se reúne em conselho comunitário de segurança 

da cidade as mudanças podem ser colocadas em prática pelo Administrador da 

cidade. Um bom exemplo são as reformas de quadras poliesportivas e a troca de 

postes melhorando a iluminação local. Por outro lado, da parte da polícia seria uma 

distribuição do seu efetivo e suas viaturas conforme estratégia, visando a diminuição 

do desconforto e sensação de insegurança. 

Por tanto, com a comunidade recebendo esse retorno de ações preventivas 

por parte dos órgãos de governo e se sentindo mais segura, as crianças e os jovens 

voltarão as áreas utilizadas para esporte e lazer, levando a crer que segurança 

pública não é somente uma questão de polícia. 

É um desafio quebrar o modelo de que somente os profissionais de 

segurança pública sabem fazer segurança pública, principalmente naquilo que se 
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relaciona à proteção da comunidade. As instituições policiais devem estar 

preparadas para ouvir o que a população tem a dizer; e a comunidade para o bem 

de todos deve estar envolvida com a prevenção dos fatores que propiciam a 

criminalidade. 
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3. POLICIA COMUNITARIA O FUTURO DE UMA CORPORAÇÃO 

BICENTENÁRIA 

 

 

3.1. A criação da PMDF 

 

3.1.1 Brasil Colônia e a chegada da Corte Portuguesa 

 

De acordo com historiador e cientista político brasileiro Boris Fausto em sua 

obra sobre o Brasil, a história é vital para a formação da cidadania, pois ela nos 

mostra que, para compreender o presente é necessário entender quais foram os 

caminhos percorridos no passado, pois do contrário daria a impressão de que tudo 

começa quando nos conscientizamos das coisas que acabamos de aprender. 

Na obra “A Polícia e sua Função Constitucional”, Marco Antônio Azkoul 

comenta que “a idéia de polícia no Brasil nasceu em 1530 quando D. João III 

resolve, então, adotar o sistema de capitanias hereditárias” e, para manter a ordem 

pública, “outorgou a Martin Afonso de Souza uma carta régia para estabelecer a 

administração, promover a justiça e organizar o serviço de ordem pública”. 

(AZKOUL, 1998, p. 09-10) 

Em 1804 Napoleão Bonaparte se tornou imperador francês e conseguiu 

dominar grande parte do continente europeu. Devido ao Bloqueio Continental à 

Inglaterra e pela aliança de extrema dependência feita com a Inglaterra, o Rei 

português teve uma posição dúbia, em cumprir ou não o Bloqueio Napoleônico. 

O Príncipe Regente, D. João VI, decidiu embarcar para o Brasil trazendo 

toda a família real bem como a corte portuguesa por temer o ultimato de Napoleão e 

por não contar com forças militares para enfrentar os franceses, somando-se a 

crescente decadência do reino português que se encontrava muito endividado.  
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À época, a vigilância ficava a cargo de “guardas” civis, contratados pelo 

conselho municipal da cidade para realizar a ronda e coibir atividades suspeitas, 

trabalhavam desarmados. Já os “quadrilheiros”, inspetores de bairro eram 

designados pelos juízes, pois eram considerados “bons homens do Reino”. Eram 

responsáveis pelo patrulhamento das vilas e das cidades da Metrópole Portuguesa 

armados apenas de lanças e bastões.  

Eles tinham que conseguir armas e uniformes por conta própria e não havia 

o interesse em treiná-los. Não eram consideradas forças de combate, mas, pelo 

simples fato de serem organizações de segurança, a maioria dos cidadãos livres e 

de boa reputação se identificava com o regime e com as forças da ordem, o que 

acabava funcionando como forma de controle social. 

Esse modelo foi o modelo adotado em toda a Colônia. Eles eram 

responsáveis pelo policiamento das ruas e alamedas da cidade do Rio de Janeiro, 

porém, com a chegada da família Real, esse grupo não era mais suficiente para 

garantir a proteção da Corte. 

Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em março de 1808, várias 

medidas foram tomadas por parte de D. João VI com o objetivo de reorganizar o 

Estado. Dentre as medidas adotadas a de maior relevância para a Corporação foi a 

criação da Intendência Geral de Polícia e da Divisão Militar da Guarda Real de 

Polícia da Corte - DMGRP.  

 

3.1.2 Como foi criada a Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF  

 

Nasce em 13 de maio de 1809, dia do aniversário do Príncipe Regente, D. 

João VI, uma força policial integral, organizada militarmente e com ampla autoridade 

para manter a ordem pública. Chamada de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia 

– DMGRP que era composta por um Estado-Maior, três Regimentos de Infantaria, 

um de Artilharia e um esquadrão de Cavalaria, contava um efetivo de 218 guardas 

com armas e trajes idênticos aos da Guarda Real Portuguesa. 
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Dentre as muitas missões desempenhadas pela Guarda Real, sua missão 

permanente era a de manter a ordem e garantir a tranquilidade pública. Um dos 

mais imbuídos nessa missão foi o major Miguel Nunes Vidigal, que serviu como 

ajudante e posteriormente como segundo comandante da nova força policial. 

Nas rondas noturnas, à procura de vadios, de grupos de ociosos ingerindo 

cachaça, de escravos fujões, de praticantes de candomblé, bem como das rodas de 

capoeiras, Vidigal juntamente com seus soldados, os quais eram escolhidos em 

função do tamanho e da truculência, não se importavam muito com os 

procedimentos legais, quando encontravam tais grupos, estes eram chicoteados e 

posteriormente presos. 

Já no século XX, com a denominação de Polícia Militar do Distrito Federal e 

diante da mudança da Capital da República da cidade do Rio de Janeiro para 

Brasília, foi determinada a transferência do efetivo de uma Companhia de polícia 

para o Planalto Central.  

 

3.1.3. A chegada da PMDF em Brasília  

 

Em 1957, com a futura transferência da capital, Brasília se tornou o principal 

ponto final para muitas pessoas pertencentes a diversas classes sociais, oriundas de 

várias regiões do país. A maioria à procura de trabalho promovendo uma 

miscigenação de cultura, costumes e valores, promovendo muitas crises na 

convivência dos candangos. 

Assim, desde o início das obras, já havia a necessidade de criação de uma 

Polícia, com a finalidade de exercer vigilância nos acampamentos e guarda do 

material existente nas obras. No dia 20 de fevereiro de 1957 foi criada a Divisão de 

Segurança Pública de onde surgiu a Guarda Policial da Novacap16 que, 

posteriormente, transformou-se na célebre Guarda Especial de Brasília – GEB. 

                                                             
16

 Foi criada através da Lei n° 2874, sancionada pelo então presidente da República Juscelino 
Kubitschek em 19 de setembro de 1956, com o objetivo de construir a nova capital federal do Brasil, 
em Brasília. Acesso em http://pt.wikipedia.org/wiki/Novacap, no dia 02 de junho de 2010 as 21h. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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Segundo Teixeira (1996) afirma, naquela época a Guarda Especial de 

Brasília trabalhava sem amparo jurídico que respaldasse a ação policial. Quando a 

Guarda encontrava um infrator, aplicava suas próprias penalidades sem 

encaminhamento para a Justiça. 

Em julho de 1963, foi promulgada uma Lei de autoria do então senador 

Santiago Dantas, conhecida como Lei da Opção, que dava aos policiais o direito de 

optarem entre continuar no Rio de Janeiro ou vir para Brasília.  

Os policiais que optaram por Brasília, tiveram seus requerimentos deferidos 

pelo Ministério da Justiça, e ao chegar à nova capital, os mesmos foram  alojados na 

antiga Fundação Nacional do Bem Estar do Menor. E sob o comando do então 

Capitão Abenante de Mello e Souza, fundou-se a Companhia Independente de 

Brasília.  

Esses policiais que optaram em vir para o Centro-Oeste foram transportados 

em ônibus da Viação Estrada de Ferro Urca, e após trinta horas de viagem, pisaram 

em solo brasiliense no dia 15 de fevereiro de 1966. 

Com a chegada do novo efetivo de segurança, a primeira edificação 

inaugurada, o Quartel da Corporação apelidado de "Forte Apache", um barracão 

improvisado no Setor Policial Sul. Com a vinda de mais 450 homens deu origem ao 

1º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal – 1º BPM, local onde está situada a 

atual Academia de Policia Militar de Brasília. 

 

3.2. Composição do efetivo atual da PMDF 

 

Com o objetivo de estruturar a Polícia Militar de Distrito Federal, o Decreto-

Lei nº 9, juntamente com o Decreto nº 516 de 11 de junho de 1966, davam a 

prerrogativa de ingressar na PMDF os servidores dos Departamentos de Polícia da 

época. Em julho do mesmo ano, 44 policiais oriundos da Guarda Especial de Brasília 

foram aceitos nos quadros da Corporação. 
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Devido à necessidade de complementar os quadros de oficiais combatentes 

da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como a falta de uma Escola de Formação 

de Oficiais na Corporação, o Decreto nº 573 do dia 25 de janeiro de 1967 

regulamentou o ingresso de Oficiais na PMDF. O seu Artigo 1º regulamentava que 

enquanto não fosse criada uma escola de formação de oficiais ou realizados 

convênios com instituições congêneres, o ingresso de oficiais seria realizado 

mediante concurso dentre os Aspirantes a Oficial e 2º Tenente R/2 originários de 

Centro ou de Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército. 

Atualmente a Corporação conta com um Departamento de Educação e 

Cultura, que através de suas Diretorias é responsável pela formação, 

aperfeiçoamento e especialização de todo o efetivo da PMDF. Proporcionando 

conhecimento e cultivando uma doutrina institucional sobre técnicas e formas de 

atuação, para o efetivo da corporação e para os futuros oficiais e praças policiais 

militares. 

Portanto, para compreender a cultura institucional baseada em valores e 

tradições manifestados na sua dedicação diuturna e sua história de manutenção da 

ordem pública, é necessário entender o contexto político, econômico, social e 

cultural no qual essa Instituição foi criada. 

 

3.3 A importância da Polícia Militar na história do país 

 

Da criação da DMGRP até a atualidade, a Polícia Militar do Distrito Federal, 

sempre procurou cumprir a sua missão que é a preservação da segurança pública, 

participando sempre de forma honrosa nos acontecimentos históricos da Nação 

Brasileira. 

No período de lutas pela independência, a então Guarda Real de Polícia 

atuaram com lealdade ao lado da Princesa D. Leopoldina e do Ministro José 

Bonifácio de Andrade e Silva na manutenção da ordem pública em auxílio a 

permanência do Príncipe Regente no País.  
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Na Guerra do Paraguai, a Corporação, com um contingente de 510 homens, 

denominado Corpo de Voluntários da Pátria, teve uma participação relevante, 

destacando-se pela bravura e heroísmo. Posteriormente, com a instauração e 

consolidação da República, manteve-se sempre como uma Instituição íntegra, 

disciplinada e coesa, valores conservados até os dias atuais. 

A Corporação passou por várias mudanças e reformulações ao longo de sua 

História. Em 1920, a então Brigada Policial do Distrito Federal deu lugar a Polícia 

Militar do Distrito Federal, que foi transferida para Brasília posteriormente. 

Ao chegar ao planalto central local onde seria inaugurada a nova capital, a 

companhia destacada do Rio de Janeiro veio com a incumbência de substituir a 

Guarda Especial de Brasília (GEB). A GEB foi criada pela Novacap para dar 

segurança aos candangos que em sua maioria trabalhavam nos canteiros de obra. 

No período do regime militar, objetivando estabelecer rígido controle sobre 

as corporações policiais armadas, o Executivo Federal extinguiu as Guardas Civis e 

regulamentou as normas fiscalizadoras do Exército sobre as Polícias Militares, 

inclusive nomeando oficiais do Exército para comandá-las em todos os Estados.  

Hoje a Polícia Militar do Distrito Federal tem seu Comandante-Geral do 

quadro orgânico. Seu efetivo tem previsão legal de até 18.67317  homens, mas conta 

com uma tropa flutuante em torno de aproximandamente quinze mil e setecentos 

policiais, entre homens e mulheres, os quais são divididos para trabalharem 

diuturnamente em áreas e subáreas na Capital e nas cidades satélites.  

Seguindo as mudanças da sociedade, a Corporação inova com o projeto 

“Policial do Futuro” que visa a melhorar o atendimento às demandas dos cidadãos 

do Distrito Federal. O projeto possibilita a todo o efetivo da Instituição que tem nível 

médio a obtenção do título de Tecnólogo em Ordem e Segurança Pública. Assim, a 

                                                             

17 LEI Nº 12.086, de 6 de novembro de 2009, que estabelece os critérios e as condições que 

asseguram aos policiais militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal e aos Bombeiros 
Militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o acesso à hierarquia das 
Corporações, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, com base nos efetivos 
fixados para os Quadros que os integram. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.086-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.086-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.086-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.086-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.086-2009?OpenDocument
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PMDF, na vanguarda das demais co-irmãs, é a unica Corporação que exige curso 

superior para o ingresso na caserna. 

Foi Honoré de Balzac, escritor francês do século XIX quem afirmou que “Os 

governos passam, as sociedades morrem, a polícia é eterna [...]" (BALZAC Apud 

LAZZARINI, 1996, p. 7), revelando que o valor de uma corporação está em se 

adaptar as mudanças, valorizando os seus princípios, mas sempre se atualizando 

para melhor atender aos anseios sociais.  

 

3.4. A atuação da PMDF 

 

A atividade Policial Militar encontra-se lastreada no texto Constitucional, que 

diz ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. 

E por ser uma polícia fardada, o policiamento desenvolvido pela PMDF é 

ostensivo, pois anseiam satisfazer as necessidades basilares de segurança, 

inerentes a qualquer comunidade ou a qualquer cidadão. 

Por tanto, com o objetivo de melhor promover a segurança de todos, foram 

desenvolvidos ao longo dos anos modalidades de policiamento ostensivo como: 

Policiamento a pé e de bicicleta, Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, 

Policiamento Ambiental e Rural, Policiamento Judiciário, Diplomático e Legislativo, 

Policiamento Escolar, Policiamento de Guarda, Patrulhamento, Permanência, 

Diligência e Escolta. 

Porém, com essa proposta de disposição da tropa no terreno, as atribuições 

e responsabilidades, para execução do Policiamento Ostensivo era prioritariamente 

se fazer presente para promover uma sensação de segurança e ao ser chamado, 

atender a ocorrências de crimes em andamento ou concluídos. Ou seja, a polícia 

tinha que estar no local certo ou então teria que correr atrás do bandido. Mas com os 

índices de criminalidade aumentando e com a população cobrando dos governos 

mais ações que demandassem apenas aumento de efetivo e de viaturas nas ruas, 

sem que se procurasse saber o motivo da falta de segurança.  
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Chegou-se a conclusão de que era condição essencial para eficiência 

operacional a mudança do planejamento operacional e com isso fosse proposto um 

novo tipo de policiamento que tivesse o completo conhecimento do local de atuação, 

que incluísse a informação dos aspectos físicos do terreno, na distribuição da tropa, 

e quais eram os procedimentos ilegais aplicados pelos infratores da lei. 

O resultado foi procurar o estabelecimento de contatos com os integrantes 

da comunidade. E essa aproximação proporcionou a familiarização dos seus 

hábitos, costumes e rotinas, de forma a assegurar o desejável nível de controle 

policial. Visando detectar e eliminar as situações de risco, que alterem ou possam 

alterar o ambiente de tranqüilidade pública.  
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4. POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA: UMA PROPOSTA DE 

SEGURANÇA COMUNITÁRIA 

 

 

4.1. Uma concepção de segurança, Direitos Humanos e comunidade 

 

Mario Vargas Llosa, escritor e ex-candidato a presidente do Peru, escreveu 

um artigo onde mostra como o Exército dos Estados Unidos passou a ter menos 

problemas no Iraque depois que adotou as idéias de David Galula, um oficial que 

pregava que uma guerra não se ganha com armas, mas com o apoio popular.  

Llosa inicia seu artigo com a frase, “algumas vezes a história real pode ser 

tão inesperada e tortuosa quanto às melhores histórias de ficção. Para provar essa 

teoria, eis a extraordinária aventura de David Galula”. 

O autor informa que durante a Guerra da Argélia, nos anos 1950, é 

improvável que os franceses e argelinos tivessem ouvido falar de David Galula e 

muito menos ainda que imaginassem o papel que desempenhou no 

desenvolvimento estratégico do conflito.  

O então capitão, de origem tunisiana, graduado em Saint-Cyr, havia 

conhecido de perto as lutas anticoloniais na Indochina e, oferecendo-se como 

voluntário, foi designado, em fevereiro de 1956, para o comando de uma companhia 

do 45º Batalhão de Infantaria Colonial, na região de Aissa Mimun, na Kabilia18. 

A insurreição da Frente de Libertação Nacional (FLN) argelina já existia há 

dois anos e o Exército francês, apesar de sua superioridade militar e numérica e da 

política repressiva com tortura sistemática só conseguia empurrar cada vez mais a 

solidariedade da população para os insurgentes.  

                                                             
18

 Localizada na região do norte da Argélia. 
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A força armada não conseguia debelar os revoltosos, pois não conseguiam 

montar uma estratégia ante a eficiência das ações terroristas de um inimigo invisível 

que se confundia com a população nativa. 

Mas o capitão Galula iniciou por sua conta e risco um experimento que seus 

superiores autorizaram sem, contudo acreditarem que lograria êxito. A estratégia de 

Galula era a de privilegiar as iniciativas sociais, culturais e políticas militares, 

protegendo os setores moderados das ações e atentados que a FLN lançava contra 

eles. 

Outra campanha se deu com o apoio das mulheres nativas empenhadas na 

emancipação feminina, envolvendo cada vez mais as forças nativas na luta contra a 

rebelião. O oficial proibiu a tortura e o assassinato extrajudicial e comprometeu os 

soldados e os oficiais do Exército francês em ações sociais, desde a construção de 

escolas até tarefas de primeiros socorros e saúde nas zonas camponesas mais 

aviltadas. 

Llosa cita o escritor Alistair Horne19, que redigiu uma obra chamada: A 

Savage War of Peace: Argélia 1954-1962 (“Uma guerra selvagem da paz: Argélia, 

1954-1962”), que analisa os efeitos do que foi feito por Galula e diz que “os efeitos 

dessa nova política foram extraordinários e, em meados de 1957, a FLN havia sido 

separada da população civil e duramente golpeada em toda Kabilia”.  

Por ser uma guerra que colonizava outro país, a opinião pública francesa e 

argelina se mobilizaram contra. E Charles De Gaulle20 concedeu a independência à 

Argélia. 

Mas a estratégia inovadora implementada pelo capitão David Galula havia 

demonstrado que as guerras revolucionárias e contra-revolucionárias não seriam 

vencidas com armas e no campo de ação, mas sim, com idéias e propaganda no 

âmbito da opinião pública. 

                                                             
19

 Sir Alister Allan Horne, nascido em 09 de novembro de 1925 na Inglaterra é um historiador da 
França moderna. 
20

 Como presidente, De Gaulle estabeleceu pela primeira vez negociações oficial com a Frente de 
Libertação da Argélia (FNL), apesar da oposição da direita, cuja rebelião mandou sufocar (1961). Em 
1962, assinou o Tratado de Évian que estipulava a paz e a independência da Argélia. 
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Em 1962, após um simpósio sobre a guerra de guerrilhas, David Galula já 

promovido a Tenente-Coronel, apresentou para o centro de pesquisas dos Estados 

Unidos, a RAND Corporation, suas experiências, o que rendeu um livro chamado 

Pacification in Algeria, 1956-1958 (“Pacificação na Argélia, 1956-1958”) e em 1964, 

Galula publicou o ensaio Counter-insurgency Warfare: Theory and Practice (“Guerra 

de contra-insurgência: teoria e prática”).  

Galula morreu em 1967, mas suas idéias sobre a guerra anti-subversiva 

circulou em fundações e agências especializadas, chamou atenção de leitores 

comuns e estrategistas militares e também foi motivo de artigos dos críticos políticos 

e posteriormente sua experiência seria utilizada anos depois na Guerra do Iraque. 

A maneira como David Galula trabalhou na Argélia, reascendeu-se no 

conflito do Oriente Médio que através de seu seguidor o general americano David H. 

Petraeus, nos anos 2003-2004 aplicou suas idéias na região setentrional iraquiana 

de Mossul, que estava sob a sua administração. 

Por ordens do General Petraeus, a 101ª Divisão Aerotransportada reabriu 

1.400 escolas para meninos e meninas e garantiu seu funcionamento, instalou e 

operou postos de saúde no campo, construiu estradas, canais de irrigação e reabriu 

a Universidade de Mossul. O terrorismo não desapareceu, mas reduziu 

significativamente e, pela primeira vez, a população civil começou a se confrontar 

com os terroristas da Al-Qaeda, rede liderada por Osama Bin Laden, e de outros 

grupos fundamentalistas. 

Essa história faz referência a duas guerras entre nações, em épocas 

diferentes com resultados semelhantes. Esse fato serve como identificador de como 

uma boa estratégia e a união das forças de segurança com a comunidade pode 

fazer a diferença no teatro de operações vivido numa guerra.  

O conhecimento adquirido serve para demonstrar que a sociedade atual do 

Distrito Federal também enfrenta uma “guerra”. E comprova que com uma boa 

estratégia os órgão de segurança podem se contrapor às “guerras” urbanas onde o 

inimigo comum é: o uso abusivo de drogas ilegais e legais; as diferenças sociais; a 

falta de boa educação e atenção a saúde; e por fim a insegurança. 
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Para Galula, a solução foi trabalhar com a comunidade ouvindo-a; e diante 

de suas prioridades, envolvendo o Exército Francês. Com uma nova estratégia o 

militar proporcionou a restauração da dignidade e dos direitos humanos para os 

habitantes locais. 

No Distrito Federal o governo encontrou na segurança comunitária21 sua 

própria tática para combater os delitos e os problemas locais. 

 

4.2 Estratégias para aumentar a sensação de segurança na sociedade 

 

Para contrapor-se às dificuldades sociais e aos delitos que acontecem 

cotidianamente nas regiões administrativas, o Governo do Distrito Federal decidiu 

implantar uma nova forma de gestão de segurança pública utilizando-se de um novo 

modelo de segurança comunitária22. 

O Programa Segurança Comunitária foi implantado pelo decreto nº 
24 316, de 23 de dezembro de 2003, publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal nº 249, de 24 de dezembro de 2003, que também 
dispôs sobre a criação do Conselho Deliberativo de Segurança 
Comunitária, dos Grupos Gestores Regionais de Segurança 
Comunitária e dos Núcleos de Segurança Comunitária, constituídos 
por representantes dos segmentos vinculados ao sistema de 
segurança pública e defesa social e outros setores públicos do 
Distrito Federal.  (Histórico do Programa Segurança Comunitária. 

Disponível em: <http://www.ssp.df.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 2009.) 

 

Esse novo modelo foi inspirado nos princípios da Polícia Comunitária que já 

é reconhecida como uma prática de sucesso em outros estados brasileiros e em 

vários países. 

                                                             
21 É uma filosofia de segurança pública do Governo do Distrito Federal, cuja diretriz é a integração e o engajamento, na implantação de uma nova forma de 

gestão, dos órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social, demais órgãos governamentais, representantes da sociedade civil e as autoridades 

locais dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público.  

22 Decreto nº 24.316, 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a implantação no Distrito Federal do Programa de Segurança Comunitária e sobre a criação 

do Conselho Deliberativo de Segurança Comunitária, dos Grupos Gestores Regionais de Segurança Comunitária e dos Núcleos de Segurança e dá outras 

providências. Diário Oficial do DF, Brasília, DF, n. 249, p. 3, 23 dez. 2003. Disponível em: <http://www.ssp.df.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 2009. 
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No Japão o governo desenvolve um dos processos mais antigos de 

policiamento comunitário no mundo (criado em 1879), montado numa ampla rede de 

postos policiais, num total de 15.000 em todo o país, denominado Kobans e 

Chusaichos. 

 

 

Foto 2 – Visita do Subsecretário Nacional de Segurança do Ministério da Justiça, Sr. Alexandre 

Augusto Aragon, acompanhado pelo Sr. Erich Méier Júnior – TC QOPM da PMDF, a um dos 

primeiros postos policiais Koban em Tóquio.  

Fonte: Erich Méier Júnior. 
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Os Kobans (postos policiais convencionais) se localizam normalmente nos 

locais de afluxo de pessoas, como zonas comerciais, turísticas e de serviços. 

Trabalham com equipes compostas de 3 a 4 policiais, durante 24 horas do dia. 

Os Chusaichos (são os postos policiais onde o policial reside) se localizam 

normalmente nos bairros residenciais de baixo índice de criminalidade, onde o 

policial trabalha com a participação da família. 

 

Foto 3 – Visita do Subsecretário Nacional de Segurança do Ministério da Justiça, Sr. Alexandre 

Augusto Aragon, acompanhado pelo Sr. Erich Méier Júnior – TC QOPM da PMDF, ao posto 

policial em Tóquio (KOBAN).  

Fonte: Erich Méier Júnior. 
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Foto 4 – Visita do Subsecretário Nacional de Segurança do Ministério da Justiça, Sr. 
Alexandre Augusto Aragon, ao posto policial nas proximidades de Tóquio em 2009. 
(CHUSAICHOS).  

Fonte: Erich Méier Júnior. 

Foto 5  –  Visita do Subsecretário Nacional de Segurança do Ministério da Justiça, Sr. Alexandre 
Augusto Aragon, acompanhado pelo Sr. Erchi Méier Júnior – TC QOPM da PMDF, ao posto 
policial nas proximidades de Tóquio. em 2009. (CHUSAICHOS).  

Fonte: Erich Méier Júnior. 
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             No Distrito Federal o programa foi implantado pelo Governo do Distrito 

Federal através do decreto nº 24 316, de 23 de dezembro de 2003, publicado no 

Diário Oficial do Distrito Federal nº 249, de 24 de dezembro de 2003.  

E para viabilizar esse programa a legislação dispõe sobre a criação do 

Conselho Deliberativo de Segurança Comunitária, dos Grupos Gestores Regional de 

Segurança Comunitária e dos Núcleos de Segurança Comunitária, constituídos por 

representantes dos segmentos vinculados ao sistema de segurança pública e defesa 

social e outros setores públicos do Distrito Federal.  

A proposta é que todos os agentes da Secretaria de Segurança Pública do 

DF - SSP/DF farão parte da Segurança Comunitária. O governo colocou como 

exigência que a SSP/DF e os demais órgãos governamentais, autoridades e demais 

cidadãos em suas respectivas comunidades façam sugestões que possam 

proporcionar mais segurança para todos como maneira eficaz de discussão e 

resolução de seus problemas, visando principalmente promover, de forma planejada, 

o contato mais aproximado dos agentes de segurança com a comunidade.  

Nesse programa os integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 

Bombeiros Militar e Departamento de Trânsito constituem a Segurança Comunitária, 

e deverão atuar de forma integrada com a comunidade, colaborando no trato das 

questões de segurança pública e defesa social, de forma preventiva, e executando 

as políticas correspondentes em parceria com as comunidades locais, ouvindo-as 

em seus anseios e prioridades para proporem em conjunto implementações do 

policiamento.  

A intenção é que as entidades envolvidas no Programa Segurança 

Comunitárias possam formular, desenvolver e avaliar as medidas operacionais que 

tenham como objetivo a redução da criminalidade e violência, priorizando ações 

preventivas que propicie uma melhor qualidade de vida, maior visão sobre os riscos 

onde moram e aumento da sensação de segurança. 

 

4.3 Os Postos Comunitários de Segurança 

 

O projeto de implantação dos Postos Comunitários de Segurança - PCS foi 

uma das propostas apresentadas em campanha política do Governo em 2006, como 

uma das estratégias a serem adotadas no sentido de proporcionar a melhoria no 
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oferecimento dos serviços de segurança pública e torná-los cada vez mais voltados 

para a aproximação com o cidadão, priorizando a prevenção do crime com base na 

integração com a comunidade. 

 A proposta do Posto Comunitário de Segurança se atrela a uma série de 

inovações na estrutura de funcionamento e na forma de lidar com o problema da 

criminalidade, sendo a base de um novo modelo de polícia ostensiva, orientada 

fundamentalmente para buscar soluções para os problemas na comunidade, que 

contribuem para o aumento da criminalidade e da violência.  No site oficial da PMDF 

identifica-se que: 

 

A Polícia Militar do Distrito Federal desenvolve a filosofia de 
policiamento comunitário há muitos anos. Exemplo disso são os 
Conselhos Comunitários de Segurança, em que a corporação tem 
participação contínua e efetiva. Nas reuniões, os cidadãos têm a 
oportunidade de trazer ao conhecimento de todos, inclusive da 
polícia, os problemas específicos de sua rua, quadra, escola 
próxima ou região. A busca por soluções é conjunta e a atuação dos 
policiais pode ser mais pontual. 

 

O PCS tem como objetivo proporcionar a segurança necessária aos 

cidadãos, conservando a ordem e a paz, assegurando o bem estar coletivo e 

protegendo os direitos de cidadania e da dignidade humana com as parcerias entre 

polícia e comunidade, voltados para a melhoria da segurança pública e da qualidade 

de vida da população através da identificação e resolução dos problemas 

detectados. 

Por esse motivo os policiais lotados nos PCS devem ter como objetivos as 

ações que estejam inseridas no programa de segurança cidadã, assim como 

àquelas que estejam relacionadas à forma de atuação do policial militar integrado no 

Posto ou nas modalidades de policiamento complementares àquele, tais como as 

observadas nas seguintes prescrições contidas na alínea d, do título III da DPC Nº 

002/2010: 

 

1. Prestar serviços com a maior atenção possível ao cidadão; 
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2. Interagir com a comunidade, por meio do contato pessoal, no 
intuito de aumentar o grau de satisfação do cidadão com a Polícia 
Militar; 
 
3. Mapear (identificar) os pontos críticos de criminalidade usando os 
dados estatísticos disponíveis e efetuar o policiamento comunitário 
em tais locais visando eliminar a sensação de insegurança da 
comunidade; 
 
4. Manter transparência no atendimento das ocorrências; 
 
5. Atuar de forma integrada com os demais órgãos vinculados ao 
sistema de segurança pública visando à preservação da ordem 
pública;  
 
6. Cumprir e fazer cumprir a lei priorizando os direitos e deveres do 
cidadão quando de sua atuação no controle do crime e contra a 
delinqüência; 
 
7. Atuar com a comunidade como parceira no intuito de mapear os 
problemas do seu setor de atuação a partir de questionários, 
entrevistas, observações, denúncias e outros métodos de 
identificação de forma a ter um diagnóstico local e com a finalidade 
de antecipar-se aos fatos ilícitos, sempre que possível; 
 
8. Valorizar a informação recebida ou coletada, dando-lhe o 
encaminhamento imediato para providências; 
 
9. Incentivar e promover a integração comunitária, por meio dos 
Núcleos Comunitários de Segurança - NUSEG23, dando 
conhecimento das dificuldades, das mazelas da ordem pública e da 
necessidade de políticas sociais e preventivas; 
 
10. Atuar dentro do planejamento concebido pela Unidade, buscando 
no público interno e na comunidade informações para atualização e 
padronização da excelência; 
 
11. Orientar aos cidadãos quanto às medidas de prevenção que 
devem adotar a fim de evitar a ocorrência de crime, de infração de 
trânsito e das dificuldades que possam colocá-los em risco; 
 
12. Acompanhar e participar do desenvolvimento da comunidade na 
contínua busca de melhoria da qualidade de vida. (PMDF. Policia 
Militar do Distrito Federal. Diretriz de Polícia Comunitária - DPC Nº 
002/2010 Funcionamento dos Postos Comunitários de Segurança – 
PCS.  
 

A princípio esses postos deveriam ser guarnecidos com 30 (trinta) policiais 

militares24, para revezar em escalas de serviço, de acordo com a demanda da região 

                                                             
23

 Fração de organização comunitária (mini-conselho) que atuará na comunidade atendida pelo 
efetivo do PCS, representando à comunidade local para tratar dos problemas relacionados à 
segurança pública no Setor correspondente. 
24

 Informação disponível em: (http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/?pag=pcs010). Acesso em: 14jul2010. 
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a ser patrulhada. Com a utilização de uma viatura e duas motocicletas para o 

patrulhamento do setor. No posto devem permanecer um ou dois Policiais Militares 

para o atendimento das ocorrências e de outras necessidades.  

 

 

 

 

Os antigos postos policiais foram desativados, reformados, guarnecidos de 

acordo com o novo programa e colocados à disposição de suas respectivas 

comunidades.  

O processo de implantação se deu em 2008 quando foram inaugurados 11 

(onze) novos Postos Comunitários de Segurança no mês de abril e 19 (dezenove) 

no mês de maio, e a partir disso, foram inaugurados 10 (dez) PCS por mês até o 

final do ano. Assim, até o ano, até 2010 foram inaugurados 119 PCS.  

O estudo de definição das áreas de instalação dos novos PCS foi 

desenvolvido pela Gerência de Projetos, Novacap, Secretaria de Segurança com a 

participação dos seus órgãos subordinados, em especial a Polícia Militar do Distrito 

Federal, a quem cabe a principal tarefa de execução e manutenção do projeto. 

 

Foto 6 – Posto Comunitários de Segurança da PMDF.  

Fonte: Endereço eletrônico - http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/?pag=pcs 
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4.4. Polícia para quem precisa; Polícia para quem precisa de polícia [...]25 

 

4.4.1. A atual concepção de comunidade e segurança 

 

Após a redemocratização do regime político houve uma mudança no 

significado da ação de polícia ostensiva, segundo Cardoso (2009, p.12): 

 

É em um cenário pós-ditadura, em início de redemocratização, sob 
um discurso de um Estado Democrático de Direito que surgem as 
primeiras tentativas de aproximar a polícia da sociedade. Nas duas 
últimas décadas a sociedade brasileira vem sofrendo grandes 
transformações. A democracia tem se fortalecido a cada dia, 
deixando para traz os arroubos ditatoriais do regime militar e 
buscando alternativas viáveis para uma melhor execução dos 
serviços prestados à comunidade.  

E é com esse pensamento que atualmente o processo de aproximação com 

a comunidade vem se desenvolvendo na área de segurança pública. Para Cardoso: 

 

                                                             
25

 POLÍCIA - é a 4ª faixa do álbum Cabeça Dinossauro, da banda Titãs, composta por Tony Belloto e 

lançada em 1986, um ano após sua prisão por porte de droga. 

  Foto 7 – Construção do Posto Comunitário de Segurança DF 

Fonte: Endereço eletrônico - http://mdc.arq.br/2009/01/28/postos-comunitarios-

de-seguranca-distrito-federal/ 
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Está aí o grande desafio. Aproximar uma polícia com uma forte 
formação repressiva, que até pouco tempo tinha o cidadão como 
inimigo, de uma sociedade assustada, amedrontada que sempre viu 
na polícia a repressão, o braço forte do Estado. (CARDOSO, 2009, 
p.12) 

 

A polícia militar esta imbuída desse desafio e para trabalhar com a 

comunidade conforme a filosofia de polícia comunitária precisa ter em seus postos 

gestores atuantes.  

O Plano-Piloto é a RA-1 e está dividida em três áreas, Asa Norte, Zona 

Central e Asa Sul. E fica na quadra 416 da Asa Sul o local onde está instalado o 

Posto Comunitário de Segurança modelo.   

É o PCS-010 que tem como Gestor o 3º SGT Roberto Souza que mantém 

uma mini biblioteca no PCS; desenvolve a ginástica comunitária e atua em parceria 

constante com os moradores que se sentem entusiasmados e participativos na 

rotina do PCS, por isso recebe forte apoio da comunidade que esta sobre sua 

responsabilidade. 

 

 

 

Foto 8 – Equipe do PCS 010. 

Fonte: Endereço eletrônico - http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/?pag=pcs010 
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Foto 9 – Visita do Presidente do Conseg de Brasília e da Delegação Japonesa. 

Fonte: Endereço eletrônico - http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/?pag=pcs010 

 

 

 

Foto 10 – Confraternização da Comunidade com os Policiais Comunitários do 

PCS 010 

Fonte: Endereço eletrônico - http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/?pag=pcs010 
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4.4.2. As rotinas e procedimentos adotados pelos Policiais nos PCS  

 

Os PCS se distinguem dos antigos postos tradicionais por possibilitar a 

interação da Polícia Militar com a comunidade permitindo alcançar junto à população 

local uma maior confiança às suas ações e o consequente resgate da sensação de 

segurança. 

O policiamento ostensivo por meio de atividades pertinentes à filosofia de 

polícia comunitária objetiva aproximar a Polícia dos cidadãos e desenvolver medidas 

de auto-proteção à comunidade atendida. Ou seja, são atividades características do 

policiamento comunitário desenvolvido pelos policiais do Posto Comunitário de 

Segurança. 

Portanto, os policiais que fazem parte do efetivo do PCS devem desenvolver 

atividades de acordo com a orientação do comandante da companhia ou da UPM a 

que estiverem subordinados, tais como as observadas nas seguintes prescrições 

contidas na alínea g, do título III da DPC Nº 002/2010: 

 

Foto 11  –  Programa de Ginástica Comunitária. 

Fonte: Endereço eletrônico - http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/?pag=pcs010 
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1. Auxiliar na organização comunitária fomentando a criação do 
Nuseg; 
 
2. Identificar as lideranças do seu setor de atuação, principalmente 
os envolvidos nos Conseg e Nuseg; 
 
3. Detectar e identificar problemas que possam comprometer a 
segurança pública, bem como, acionar imediatamente por meio de 
meios administrativos aos órgãos públicos competentes para a 
solução, sendo eles, dentre outros, por exemplo: 
 

a) Falta de limpeza e/ou de muros em terrenos baldios; 
b) Deficiências de iluminação pública; 
c) Necessidade de modificações no sistema viário e/ou sinalização 
de trânsito; 
d) Necessidade de atendimento e encaminhamento às pessoas 
dependentes de álcool e drogas; 
e) Tráfico e uso de drogas; 
f) Risco de desabamento; 
g) Vazamentos de água ou gás; 
h) Pessoas ou veículos abandonados; 
i) Animais abandonados ou que representem riscos para a 
comunidade; 
j) Imóveis abandonados; 
k) Problemas relacionados á questões de higiene pública; 
l) Assistência a crianças e adolescentes; e 
m) Perturbação do sossego público. 
 

4. Orientar e encaminhar, de forma correta e adequada a cada 
situação, os cidadãos para a resolução de seus problemas, devendo 
para tal, conhecer, por exemplo: 
 

a) Os diversos órgãos públicos sediados na Cidade; 
b) Os órgãos de comunicação e imprensa local, tais como: jornais 
de bairro, jornalistas, rádio comunitária etc; 
c) Igrejas e templos das diversas religiões, com suas 
denominações e seitas; 
d) Os clubes de serviços e associações filantrópicas, de 
benemerência e comunitárias; 
e) Profissionais liberais residentes ou estabelecidos no Setor; 
f) Agências bancárias, caixas eletrônicos e postos de 
atendimentos; 
g) Industriais e empresas sediadas no Setor; 
h) Estabelecimentos de ensino público e privado; 
i) Associação de moradores, comerciais, estudantis, de Pais e 
Mestres, entidades não-governamentais, principalmente àquelas 
se dedicam à proteção de minorias, segmentos sociais 
fragilizados e proteção ao meio ambiente; 
j) Órgãos de segurança pública; 
k) Entidades sindicais e representativas de segmentos de 
trabalhadores; 
l) Terminais rodo e metroviários; 
m) Pontos de Táxis. 
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5. Efetuar visitas comunitárias periódicas aos locais e órgãos acima 
com o fim de colher informações úteis ao policiamento comunitário; 
 
6. Efetuar parcerias e ensejar a participação dos seus integrantes 
nas questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida do bairro 
ou da localidade onde se situam; 
 
7. Realizar visitas solidárias a morador e comerciante vítima de 
crime; 
 
8. Participar de reuniões comunitárias e incentivar os moradores a 
realizá-las; 
 
9. Motivar a organização comunitária por meio dos NUSEG, 
orientando aos residentes locais como proceder para a sua criação e 
desenvolvimento; 
 
10. Identificar os problemas locais e vocação da comunidade 
atendida para a implantação de projetos comunitários; 
 
11. Acompanhar os dados estatísticos e de análise criminal 
relacionados ao Setor de atuação do PCS; 
 
12. Divulgar as ações do PCS por meio de veiculação de notícias aos 
jornais comunitários locais e informativos próprios, mediante 
supervisão da PM-5 e Centro de Polícia Comunitária e Direitos 
Humanos - CPCDH; 
 
13. Relatar ao comando da subunidade ou da UPM a qual o PCS é 
integrado, a fim de demonstra o nível de eficiência do Posto; 
 
14. Atuar na mediação de conflito entre vizinhos e em razão de 
problemas de simples resolução, quando tiver conhecimento e for 
solicitado.(PMDF. Policia Militar do Distrito Federal. Diretriz de Polícia 
Comunitária - DPC Nº 002/2010 Funcionamento dos Postos 
Comunitários de Segurança – PCS. Disponível em: 
http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/LEGISLACAO/DPC_002.PDF. 
Acessado em 14JUL2010) 

 

Com essas atividades propostas pela corporação o rumo foi traçado e os 

policiais podem agir de forma embasada numa filosofia que se tornará uma cultura 

policial militar. 
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5. A GESTÃO DOS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

 

 

5.1. A gestão pela qualidade 

  

A Gestão pela Qualidade de serviços de segurança representa a definição 

de processos, com utilização de ferramentas modernas de administração para 

planejamento, organização e controle de todas as atividades de uma polícia cidadã. 

Levando em consideração que a polícia presta serviço a comunidade que é uma 

potencial cliente, Chiavenato (2000, p.11) entende que:  

 

[...] a eficiência da empresa é muito mais do que a soma da 
eficiência dos seus trabalhadores, e que ela deve ser alcançada por 
meio da racionalidade, isto é, da adequação dos meios (órgãos e 

cargos) aos fins que se deseja alcançar. 

 

Para que se tenha uma gestão efetiva os processos devem atender 

requisitos que combatam o que foi detectado pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública – Senasp, quando informa em seu material didático que: 

 

A análise de estatísticas criminais mostra que a atual ênfase no 
combate ao crime tem surtido efeito limitado sobre sua redução. 
Além disso, o conceito de administração centralizada adotado pela 
maioria das organizações policiais tem, com freqüência, propiciado o 
isolamento da polícia das comunidades às quais ela serve. Este 
isolamento prejudica os esforços de combate ao crime. As 
estatísticas sobre os crimes não registrados sugerem que em muitos 
casos a polícia não é alertada sobre a existência dos problemas. 
Sem laços fortes com a comunidade, a polícia pode não ter acesso à 
informação pertinente dos cidadãos que poderia ajudar a solucionar 
ou a impedir o crime. (SENASP, 2007, p.184) 
 
 

Em sua proposta de Gestão, a PMDF procura trabalhar em equipe 

elaborando procedimentos e práticas de gestão baseadas em diretrizes26 

                                                             
26

 PMDF. Diretriz de Polícia Comunitária DPC Nº 001/2009 filosofia e conceitos doutrinários de polícia 
comunitária. Disponível em: http://www.pmdf.df.gov.br/cpcdh/LEGISLACAO/DPC_001.PDF. Acessado 
em 14JUL2010. 
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estabelecidas pelo comando da corporação, para que se mantenha a ética 

profissional com relação aos demais integrantes do sistema de Segurança e a 

comunidade. Tudo, de acordo com o Decreto nº 24.316, de 23 de dezembro de 

2003, em seu art. 2º e Parágrafo único: 

 

Art. 2º O Programa de Segurança Comunitária terá como diretriz 
integrar e engajar, na implantação de uma nova forma de gestão de 
segurança comunitária, os órgãos do Sistema de Segurança Pública 
no Distrito Federal, demais órgãos governamentais, representantes 
da sociedade civil e as autoridades locais dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e do Ministério Público. 
 
Parágrafo único. As entidades envolvidas no Programa de 
Segurança Comunitária participarão da formulação, desenvolvimento 
e avaliação das medidas operacionais que objetivem a redução da 
criminalidade, violência, sinistros, desastres e acidentes, priorizando 
ações preventivas tendentes à obtenção de uma melhor qualidade de 
vida, maior percepção de risco da sociedade e aumento da sensação 
de segurança. (Diário Oficial do DF, Brasília, DF, n. 249, p. 3, 23 dez. 
2003. Disponível em: <http://www.ssp.df.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 
2009.) 

 

Essa gestão pela qualidade implica em empoderar as pessoas que fazem 

parte da organização com o máximo de autonomia possível das chefias propiciando 

a gestão de suas equipes com autonomia para agir. Para chegar a essa qualidade, 

também é necessária a utilização de uma metodologia de resolução de problemas 

(método IARA27), pois é na gestão pela qualidade correlacionada com as atividades 

de Policia Comunitária que os atores demonstram criatividade, perspicácia e 

disciplina, visando o aprimoramento de ações que contribuirão para a melhoria da 

prestação do serviço à comunidade.  

 

5.2 O paradigma do empoderamento numa instituição hierarquizada   

 

A Polícia Militar está fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, 

nos quais cada subordinado recebe a ordem de seu superior que, conforme a sua 

posição hierárquica, tem um nível de comandamento. 

                                                             
27

 O método IARA significa Identificar o problema, analisá-lo e responder conforme as diretrizes 

institucionais e avaliar para posteriormente modernizá-lo. 
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E o nível de comando demanda uma responsabilidade que é oferecida de 

acordo com o encargo correspondente ao grau de autoridade e ao posto ou 

graduação de cada um nessa mesma organização. 

Porém, a eficiência do serviço prestado pela Polícia depende das 

qualificações individuais de seus agentes, em termos de conhecimento, aptidão, 

caráter e conduta.  

A função policial está ligada diretamente a prestação de serviço a sociedade. 

Mas esse serviço pode sofrer alterações conforme o ambiente e suas variáveis. 

Portanto, a ação policial não pode ser considerada padronizada, pois cada ação 

deve estar de acordo com as circunstâncias apresentadas na ocorrência. 

 A ação individual do policial pode ser boa ou ruim segundo sua orientação 

moral ou ética, mas se for pautada pelo lado profissional, com certeza terá um 

resultado positivo junto a quem necessita do serviço.  

Por esse motivo é que o poder e suas prerrogativas são outorgados pelo 

Estado à função policial. Para que o agente de segurança possa agir com 

legitimidade.  

Atualmente com a nova proposta de implantação da filosofia de polícia 

comunitária e com a instalação dos PCS, a PMDF precisou se adaptar a uma 

realidade diferente da praticada no policiamento tradicional para atingir os seus 

objetivos.  

Aplicar uma nova cultura numa instituição hierarquizada e bicentenária 

provocou reações às mudanças. Pois a filosofia de polícia comunitária requer um 

alto grau de responsabilidade dos policiais que trabalham na ponta, ou seja, 

daqueles que executam o policiamento ostensivo diariamente. Para Chiavenato 

(1999, p. 138): 

 

A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de 
hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes 
e expectativas, compartilhados por todos os membros da 
organização, e que por sua vez constitui o modo institucionalizado de 
pensar e agir que existe em uma organização.  

 

O autor também entende que as mudanças são necessárias, pois “muitos 

segmentos da força de trabalho estão se tornando deficientes nas novas habilidades 

necessárias para desempenhar as atividades requeridas no novo século.” 

(Chiavenato, 1999, p. 71) 
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Na polícia não é diferente, pois para desempenhar o seu papel o policial 

deve estar ciente de que a modernidade faz parte de seu ambiente de trabalho; e o 

seu cliente que é a comunidade espera um atendimento de qualidade. Ou seja, 

segundo Chiavenato (1999, p. 71)não se pode ficar desatualizado, pois: 

 

Essas deficiências de habilidades provocam perdas significativas 
para a organização em termos de trabalho de qualidade inferior, 
baixa produtividade, aumento nos acidentes de trabalho e constantes 
queixas dos clientes. Essas perdas podem atingir bilhões de reais em 
cada ano. Para atacar esse problema e começar a corrigir essa 
deficiência são necessários enormes recursos das organizações e 
das agências governamentais.  

 

 

Dessa forma, o policial que responderá pela gestão do PCS deve ser bem 

instruído com conhecimentos que permita a identificação e resolução de problemas 

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

Caberá ao gestor do posto comunitário o comprometimento em contribuir 

para as decisões estratégicas, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho da 

organização. E ciente de suas atribuições, deverá agir de maneira proativa para 

conhecer o ambiente e as pessoas que interagem com o local de convivência, para 

que possa ter uma melhor informação e com isso montar sua estratégia. 

Mas de nada adianta todo o conhecimento se não for colocado em prática. 

Está ai, o elemento central que é o empoderamento daquele que atua diretamente 

com a comunidade. 

Esse empoderamento permitirá que o gestor possa manter a parceria da 

polícia com a comunidade, pois é dela que se obtêm novas informações, visando o 

aprimoramento do processo de prevenção da criminalidade, melhorando a qualidade 

de vida da própria comunidade, segundo a Senasp (2007, p.9): 

 

Na referida parceria, a comunidade tem o direito de não apenas ser 
consultada, ou de atuar simplesmente como delatora, mas também 
participar das decisões sobre as prioridades das instituições de 
segurança e defesa social, e as estratégias de gestão, como 
contrapartida da sua obrigação de colaborar com o trabalho da 
polícia no controle da criminalidade e na preservação da ordem 
pública e defesa civil. É o empoderamento da cidadania.  
 

O policial que será responsável por todo esse processo não terá só o poder 

de agir, mas será preparado através do curso fornecido pela Secretaria Nacional de 



65 

 

Segurança Pública – Senasp, responsável pela distribuição do material do Curso de 

Nacional de Polícia Comunitária que trata o assunto de forma que: 

 

As estratégias da filosofia de polícia comunitária têm um caráter 
preferencialmente preventivo. Mas, além disso, estas estratégias 
visam não apenas reduzir o número de crimes, mas também reduzir 
o dano da vítima e da comunidade e modificar os fatores ambientais 
e comportamentais. Tendo em vista que a proposta da polícia 
comunitária implica numa mudança de paradigma no modo de ser e 
estar a serviço da comunidade e, conseqüentemente, numa 
mudança de postura profissional perante o cidadão, este tema 
também é trabalhado dentro de uma abordagem transversal, estando 
presente em todas as práticas pedagógicas. A filosofia de polícia 
comunitária é uma estratégia organizacional que deve ser conhecida 
e utilizada por todas as instituições que prestam serviço de defesa 
social e/ou segurança pública à comunidade, que tem como objetivo 
promover uma cultura de paz social. (SENASP, 2007, p.9) 

 

Para tanto, é imprescindível que o gestor ao assumir o Posto Comunitário de 

Segurança esteja ciente de que sua atuação deverá estar focada na 

desburocratização da comunicação entre a instituição e a comunidade, na 

descentralização do comando, pois deve agir por conta própria, mas seguindo as 

diretrizes da corporação e, por fim, tratando os assuntos de forma a flexibilizar as 

propostas de segurança com o aval da comunidade.  

Segundo Bauer (1999, p.175), as organizações não são criativas pela 

existência de regras, mas pela busca constante do equilíbrio. As pessoas que não 

sofrem desafios permanecem na rotina. Dessa forma, as ações do gestor devem 

gerar uma inovação na cultura policial sobre prevenção, voltado para o desafio, 

incentivo motivacional e satisfação das necessidades da comunidade. Para 

Trojanowicz (1994, p. 5): 

 

O policiamento comunitário exige um comprometimento de cada um 
dos policiais e funcionários civis do departamento policial com a 
filosofia do policiamento comunitário. Ele também desafia todo o 
pessoal a encontrar meios de expressar esta nova filosofia nos seus 
trabalhos, compensando assim a necessidade de manter uma 
resposta imediata e efetiva aos incidentes criminosos individuais e às 
emergências, com o objetivo de explorar novas iniciativas 
preventivas, visando a resolução de problemas antes que eles 
ocorram ou se tornem graves.  
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Consideradas todas as questões acima sobre a delegação da tomada de 

decisão, claramente baseadas na filosofia de trabalho apresentada pela Instituição, 

a estratégia implicará na implementação de uma nova consciência coletiva.  

Tudo deverá começar pela cúpula da corporação, a qual deve ter pleno 

conhecimento que a missão, visão e valores da organização sempre serão levados 

em conta na decisão do gestor. Suas tarefas serão especificadas pelo comando que 

claramente diz quais são os papéis e recompensas para cada um dos policiais 

envolvidos. Essa delegação de responsabilidade tornará os gestores responsáveis 

por todos os resultados. Trojanowicz indica que: 

 

O policiamento comunitário baseia-se também no estabelecimento 
dos policiais como “minichefes” de polícia descentralizados em 
patrulhas constantes, onde eles gozam da autonomia e da liberdade 
de trabalhar como solucionadores locais dos problemas da 
comunidade, trabalhando em contato permanente com a comunidade 
– tornando as suas comunidades locais melhores para morar e 
trabalhar [...] (TROJANOWICZ; BUCQUEROX, 1994, p. 6). 

 
 
5.3 Definição e atribuições do gestor do PCS 

 

A Corporação adotou uma filosofia que deverá ser seguida. E a delegação 

de responsabilidade aos gestores indica que terão deveres a serem cumpridos. 

Conforme o que prescreve a Diretriz de Polícia Comunitária28 - DPC Nº 002/2010 da 

PMDF.  

A legislação que trata sobre funcionamento dos Postos Comunitários de 

Segurança, define que o gestor do PCS deve ser graduado com Curso de Promotor 

de Polícia Comunitária, sendo que temporária e excepcionalmente pode ser um 

Cabo, o responsável pelo PCS e pelo policiamento comunitário em seu Setor de 

atuação. Ao gestor cabem as seguintes atribuições prescritas na alínea f, do título III 

da DPC Nº 002/2010: 

a) Realizar visitas comunitárias aos moradores, comerciantes, 
escolas, órgãos públicos, associações de moradores e filantrópicas, 
templos religiosos etc., com o fim de coletar informações úteis ao 
policiamento e, sobretudo, angariar a simpatia, confiança e apoio ao 
policiamento comunitário; 

                                                             
28

 Regular o funcionamento dos Postos Comunitários de Segurança – PCS instalados no Distrito 
Federal (inclusive os postos policiais antigos – de alvenaria) e todos os aspectos que possam 
influenciar diretamente na realização do policiamento comunitário pelo efetivo dos Postos. 
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b) Recepcionar e atender com presteza e educação todas as 
pessoas que comparecerem ao PCS para efetuar algum registro ou 
solicitar informações; 
c) Controlar o material, equipamentos e viaturas distribuídos ao PCS 
por meio de inspeções constantes; 
d) Preencher relatórios, registros e outros documentos impressos 
eletrônicos e/ou digitais pertinentes ao PCS; 
e) Controlar o efetivo do PCS no que concerne à afastamentos 
diversos, apresentação individual, trato com o público etc.; 
f) Manter o PCS em condições de funcionamento diuturnamente por 
meio de atendimento personalizado à comunidade e deixando-o em 
condições de asseio mínimo para recepção ao público; 
g) Cadastrar as lideranças comunitárias, comerciantes e 
representantes dos segmentos e estabelecimentos de qualquer 
natureza situados dentro do Setor do PCS; 
h) Estabelecer os locais com prioridade de policiamento aos policiais 
comunitários do PCS de acordo com o plano de ação estabelecido 
em reunião do Nuseg ou do Conselho Comunitário de Segurança – 
Conseg; por meio de dados estatísticos fornecidos pela UPM; ou em 
razão de previsão de evento; 
i) Realizar diariamente o patrulhamento nos locais mais críticos e de 
incidência delituosa; 
j) Participar das atividades comunitárias no Setor do PCS, durante o 
horário de expediente e, sempre que houver necessidade, em horário 
alternativo. 
k) Participar como convidado e promover palestras, reuniões e 
encontros que fomentem a criação, constituição e o desenvolvimento 
dos Nuseg; 
l) Propor à comunidade a elaboração de projetos de acordo com as 
características e necessidades da população atendida; 
m) Efetuar, em conjunto com a população local organizada, 
planejamento de ações que atendam as necessidades de segurança 
do Setor do PCS. O planejamento deverá ser submetido à 
apreciação do comandante de companhia; 
n) Definir com os policiais comunitários do PCS, locais e horários 
para o policiamento comunitário, visitas comunitárias e visitas 
solidárias visando atingir ao planejado pelo Nuseg; 
o) Criar com o apoio do comandante de Cia, caixas lacradas e/ou 
questionários para o recebimento de críticas, elogios, sugestões, 
denúncias e solicitações, com a finalidade de dimensionar e avaliar 
os serviços prestados; 
p) Manter um banco de dados digital com dados históricos e 
relevantes do PCS, com os projetos desenvolvidos, as parcerias, 
metas atingidas, cursos realizados, reportagens envolvendo o Posto, 
entre outros; 
q) Manter mapa digital com a delimitação do setor do PCS, fazendo 
referência aos pontos relevantes ao serviço, dados referentes à 
criminalidade, emprego do efetivo, como forma de subsidiar o 
planejamento das atividades; 
r) Manter relação atualizada contendo endereços e telefones de 
órgãos públicos e de empresas públicas e privadas prestadoras de 
serviços públicos, para orientar nas informações solicitadas pela 
comunidade; 
s) Desenvolver projetos comunitários que atenda moradores e, 
principalmente, jovens entre 12 e 21 anos em razão do contexto 
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social e das características culturais e econômicas da população e 
do Setor de responsabilidade; 
t) Divulgar e registrar formalmente o cronograma de atividades do 
posto, em conjunto com a comunidade, para o acompanhamento dos 
programas e metas pretendidas; 
u) Encaminhar solicitações da comunidade onde exista a 
necessidade de envolvimento de outros órgãos na solução de 
problemas comunitários.  
 

5.4 Definição e atribuições a serem seguidas pelos integrantes do PCS 

 

Além de todas as atribuições citadas, o gestor deve fazer o efetivo do PCS, 

que se encontra sob sua responsabilidade, seguir as orientações estratégicas, 

visando alcançar os resultados pretendidos com a implantação da polícia 

comunitária no Distrito Federal.  

Para tanto, devem ser observadas as seguintes prescrições contidas na 

alínea d, do título III da DPC Nº 002/2010: 

 

1. Prevenir e controlar o crime com base na parceria com a 
comunidade; 
 
2. Atender especialmente aos serviços não emergenciais; 
3. Atuar comprometido com a responsabilidade pela prevenção do 
crime; 
 
4. Descentralizar a atuação para que tenham mais liberdade de 
procedimentos nas localidades atendidas; 
 
5. Produzir relatórios para a obtenção de dados relevantes de 
inteligência que orientem todas as ações. 
 
6. Enfatizar os serviços de supervisão e fiscalização; 
 
7. Atuar de forma contínua e permanente, de modo a não sofrer 
solução de continuidade na interação entre a polícia e comunidade.  

 

5.5. Rotinas diárias para um policiamento eficaz por parte do efetivo dos PCS  

 

Para que o gestor obtenha eficácia no funcionamento dos PCS, as 

experiências e atuações em outros Estados da Federação sobre o mesmo tema têm 

mostrado que o policiamento executado pelo efetivo de tais Postos deve ser 

exclusivo para uma comunidade específica. E não voltado para outros tipos de 

missões ou atendimentos habituais de ocorrências. 
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As ocorrências acionadas pelo telefone 190 e aquelas de maior gravidade 

devem ser atendidas pela Central Integrada de Atendimento e Despacho – CIADE29 

com o policiamento baseado no rádio-atendimento, permitindo ao policiamento 

comunitário dedicação exclusiva às causas da comunidade e à interação 

comunitária, objetivo precípuo de sua existência.  

Assim sendo, para que os resultados sejam alcançados pela realização do 

policiamento comunitário, devem ser observadas as seguintes prescrições contidas 

na alínea g, do título III da DPC Nº 002/2010: 

 

1. Definir roteiro para o policiamento ostensivo de forma a abranger 
todo o Setor de atuação do PCS, com o fim de efetuar visitas 
comunitárias aos moradores e comerciantes locais, de acordo com o 
planejamento do Gestor em consonância com o Nuseg ou Conseg; 
 
2. Realizar Pontos de Demonstração da seguinte maneira: 
 

a) Em frente às escolas da rede pública – por ocasião da entrada 
e saída maciça dos alunos, quando não tiver a presença de 
policiais para tal; 
b) Nas principais vias de acesso de entrada e saída do Setor – 
nos horários de maior circulação de veículos; 
 

3. Estacionar a viatura ou motocicletas em pontos estratégicos 
quando das visitas aos comércios e quadras residenciais; 
 
4. Utilizar as viaturas do PCS em patrulhamento somente no setor de 
atuação do Posto; 
 
5. Executar o policiamento a pé nos locais visitados; 
 
6. Estar sempre bem uniformizado, com colete balístico e cobertura 
na cabeça quando da realização do policiamento ostensivo; 
 
7. Abordar diariamente 10 (dez) transeuntes e 5 (cinco) veículos, 
anotando em formulário próprio, os dados das pessoas e veículos 
abordados; 
 
8. Posicionar-se em local de faixas de travessia de pedestres e 
auxiliar as pessoas a atravessarem as vias; 
 
9. Cadastrar moradores, comerciantes, lideranças comunitárias, 
representantes das entidades religiosas e dos demais segmentos 
sociais e culturais existentes no Setor, com o objetivo de propiciar 
uma necessária mobilização comunitária diante do surgimento de 

                                                             
29

 O atendimento da Central é feito de forma integrada pelas Polícias Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros e o Detran. A ligação passa por uma triagem e depois é encaminhada para o responsável 
pela área a ser atendida. Esse trabalho integrado facilita o deslocamento da viatura e, 
conseqüentemente, o socorro à vítima. 
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alguma nova situação ou para discutir os assuntos que afetam os 
demais moradores do bairro, bem como, articular medidas que visem 
a resolução dos problemas levantados; 
 
10. Planejar, em parceria com a comunidade, medidas sociais como: 
programas, campanhas e ações que visem orientar e instruir as 
pessoas em geral ou determinado segmento e parcela da população 
que necessite de maior atenção, face aos problemas detectados; 
 
11. Atender as ocorrências de urgência determinadas pelo CIADE e 
quando na impossibilidade de outra guarnição prestar o serviço; 
 
12. Preencher o relatório das atividades realizadas ao longo do turno 
de serviço; 
 
13. Preencher o Boletim de Ocorrência – BO na Web das ocorrências 
atendidas. 

 

No fim o que se quer é uma maior segurança para nossa família, 

comunidade, bairro, Estado e com força da união de todos os cidadãos em torno de 

um mesmo objetivo, teremos um País melhor para se viver. 
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6. PESQUISA DE CAMPO 

 

 

6.1 Metodologia 

 

Este trabalho tem como fundamentação uma análise descritiva. Não 

utilizamos neste trabalho a metodologia exploratória, pois segundo Gil (2004, p.41) 

“[...] este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema”, porque exige um vasto estudo sobre o tema e que, aliás, não foi possível 

devido ao exíguo tempo disponível. 

Já na utilização de metodologia analítica descritiva, os fatos e fenômenos 

são descritos com base em pesquisas e conhecimentos adquiridos com a 

experiência profissional, pois “[...] uma pesquisa que descreve as características de 

determinado fenômeno.” (GIL, 2004, p.42) é necessária para que se tenha um 

resultado com um bom embasamento. 

Mas para se alcançar uma conclusão fundamentada foi realizada pesquisa 

sobre dados que possam indicar o nível de conhecimento dos capitães sobre o 

assunto e como entendem que deve ser o empoderamento do Gestor de Polícia 

Comunitária. Por esse motivo, para se obter o conhecimento necessário foram 

adotados procedimentos na linha de entendimento dedutivo. Segundo Seabra (2001, 

p.54) “o argumento dedutivo possibilita alcançar conclusões fundamentadas em leis 

gerais, explicitadas por meio de evidências verdadeiras.”. E também argumenta que: 

 

Enquanto o método quantitativo enfoca o conhecimento de forma 
objetiva, por meio de dados estatísticos e matemáticos, o método 
qualitativo aborda fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. (SEABRA, 2001, p.55) 
 

Dessa forma, para a análise dos dados coletados na pesquisa de campo foi 

utilizado a metodologia quantitativa para respostas objetivas e qualitativa para as 

opiniões. Tal entendimento se dá, pois “[...] normalmente a pesquisa de campo se 

faz por observação direta, levantamento ou estudo de caso.” (Santos, 2002, p.28-29) 
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6.2 População analisada 

 

   Os dados coletados a serem analisados estão no conjunto de capitães do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO I/2010, que formam uma população de 

futuros oficiais superiores que por sua posição são formadores de opinião e podem 

influenciar nas decisões do alto Comando da Corporação.  

São 62 Capitães representantes de três turmas de Formação de Oficiais, 

declarados Aspirantes da PMDF nos anos de 1996, 1997 e 1998 e, ainda, quatro 

Capitães do Estado do Rio de Janeiro, um do Tocantins e um do Amazonas. E a 

média de tempo de serviço é de mais de 15 anos de experiência, entre atividade 

operacional e administrativa. 

 

6.3 Amostra da pesquisa 

 

Para efeito da pesquisa a amostra representa 68 alunos do CAO, do total de 

69, excluído o pesquisador. Foram aplicados 68 questionários aos Capitães com 

100% de resposta.  

 

6.4 Processos utilizados 

 

Foram utilizados como procedimentos de coleta de dados o levantamento 

por meio de questionário/entrevista, pois considerando o que diz Santos (2002, p.28) 

“Levantar informações é perguntar diretamente ao grupo de interesse a respeito dos 

dados que se deseja obter.”, isso colabora na formação de uma imagem geral sobre 

a compreensão do assunto.  

Os questionários aplicados continham questões objetivas e com opção de 

livre resposta. 

 

6.5 Levantamento de dados 

 

    Na busca por subsídios para a conclusão esse trabalho, baseou-se numa 

investigação focada em pesquisa de campo na qual o instrumento de coleta são os 

dados levantados através de um questionário com nove questões de livre resposta, 

somando-se a cada uma a opção de se responder mais de uma e com a 
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possibilidade de se apresentar a livre opinião do entrevistado. Foram respondidos 

100% dos questionários entre os dias 21 e 25 de junho de 2010. 

6.6 Síntese do questionário aplicado aos alunos do CAO 

 

Os questionários/entrevistas distribuídos aos alunos (as) do CAO – I/2010 

tinham a finalidade de obter contribuições para a segurança das comunidades locais 

do Distrito Federal, pois a pesquisa fez parte de uma investigação de Pós-

Graduação Lato Sensu na área de Gestão de Segurança Pública, cujo tema é 

“POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA NA PMDF: Uma Análise do 

“Empoderamento” dos Gestores dos Postos de Polícia Comunitária, de acordo com 

as opiniões dos Capitães do CAO I – 2010”. 

A finalidade foi obter informações sobre o nível de conhecimento dos oficiais 

sobre o assunto pesquisado e como os capitães, futuros oficiais superiores, 

entendem que deve ser a atividade do gestor para identificar os aspectos 

fundamentais e motivacionais para a atuação do Gestor do Policiamento 

Comunitário em suas áreas de atuação junto às comunidades. 

Assim, para que os alunos pudessem responder as questões foi informado 

que a “Polícia comunitária é uma parceria da polícia militar com a comunidade, 

trabalhando juntas para identificar, priorizar e resolver problemas, tais como: crimes, 

drogas, medo do crime, desordens físicas e morais e a decadência do bairro, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida na área”. (TROJANOWICZ, 1999). 

E que o Gestor de Polícia Comunitária, além de ser o representante da 

corporação na comunidade, deve trabalhar em Postos Comunitários, participar de 

encontros com grupos da comunidade, analisar e resolver problemas do bairro, 

realizar pesquisas e entrevistas pessoais, encontrar-se com lideranças locais, 

verificar a segurança das residências e comércios locais, lidar com desordeiros, 

dentre outras atividades. (PMDF, 2010) 

A relevância do tema está nas questões levantadas e no empoderamento do 

Gestor dos Postos Comunitários de Segurança que estão sobre a responsabilidade 

da PMDF e de acordo coma as Diretrizes apresentadas pelo Comando da 

Corporação. 
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6.6.1 Síntese e análise das Respostas 

 

Questão 1 – Há quanto tempo você é Policial Militar? 

 

Tabela 1 – Tempo de serviço do Policial Militar, Brasília – 2010. 

Tempo de Serviço Quantidade 

10 a 15 anos 14 

16 a 20 anos 40 

21 anos acima 14 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 1 o maior resultado foi do tempo de serviço entre os 16 e 20 anos 

de serviço com 40 capitães, sendo que ficaram empatados em 14 capitães os 

tempos de serviço entre 10 e 15 anos e de 21anos acima. 
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Gráfico 1 - Tempo de serviço na Corporação.  

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

No Gráfico 1 o resultado demonstra que existe uma maioria de 54 alunos 

com tempo de serviço acima de 16 anos de polícia e que estamos lidando com uma 

turma experiente. 
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Questão 2 – Já trabalhou no policiamento comunitário? 

  

Tabela 2 – Experiência em serviço de policiamento comunitário, Brasília – 2010.  

Trabalhou Quantidade 

Sim 16 

Não 52 

  Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 2 o maior resultado foi de 52 capitães que nunca trabalharam em 

serviço de policiamento comunitário. E 16 capitães disseram que já haviam 

trabalhado. 
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Gráfico 2 - Experiência em serviço de policiamento comunitário.  

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

No Gráfico 2 o resultado demonstra que mesmo tendo uma maioria de 54 

alunos com tempo de serviço, acima de 16 anos de polícia e por esse motivo ser 

formada por um grupo experiente, ficou claro que o conhecimento prático na área de 

policiamento comunitário ainda é pouco. 

 

Questão 3 – Trata sobre o local e tempo de serviço no policiamento 

comunitário. Dados com informações não quantitativas. 
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  Tabela 3 – Local, quantidade de oficiais e tempo de serviço no policiamento 

comunitário, Brasília – 2010.  

Área Quantidade Tempo 

CPRL 1 12 anos 

CPRM 6 Entre 2 e 10anos 

CPRO 9 Entre 6 meses e 5 anos  

 Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 3, 16 capitães disseram que já haviam trabalhado no policiamento 

comunitário sendo que um respondeu que trabalhou 12 anos na área de 

responsabilidade do Comando de Policiamento Regional Leste – CPRL.  9 

responderam que trabalharam na área de responsabilidade do Comando de 

Policiamento Regional Metropolitano – CPRM, com intervalo de tempo entre 2 e 10 

anos. E seis responderam que trabalharam na área de responsabilidade do 

Comando de Policiamento Regional Oeste – CPRO, com intervalo de tempo entre 

seis meses e cinco anos. 
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Gráfico 3 - Área de responsabilidade e quantidade de oficiais que já trabalharam no 
policiamento comunitário. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

No Gráfico 3 o resultado demonstra que somente 16 alunos possuem 

experiência e conhecimento prático na área de policiamento comunitário. E que 15 

Oficiais trabalharam nesta modalidade de policiamento, estavam lotadas nas áreas 

de responsabilidade dos Comandos de Policiamento Regionais Metropolitanos e 

Oeste. 
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Questão 4 – Com relação ao tema da pesquisa, tem conhecimento sobre o 

assunto? 

 Tabela 4 – Conhecimento sobre o tema, Brasília – 2010.  

Conhecimento  Quantidade 

Não tem conhecimento 6 

Através de curso 24 

Por meio de material didático 22 

Através de pesquisa ou debates 23 

Outros 2 

 Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 4 as respostas em relação ao conhecimento sobre o tema 

demonstraram que: seis capitães não tinham conhecimento sobre o assunto; 24 

capitães tinham conhecimento sobre o assunto através de curso; 22 capitães tinham 

conhecimento sobre o assunto por meio de material didático; 23 capitães tinham 

conhecimento sobre o assunto através de pesquisa ou debates; e dois capitães 

tinham conhecimento sobre o assunto através de outros meios. 
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Gráfico 4 – Conhecimento dos Oficiais sobre o tema: polícia comunitária  

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

No Gráfico 4 o resultado demonstra que somente seis alunos não possuem 

conhecimento sobre o assunto e que 60 capitães obtiveram o conhecimento através 

de cursos, em estudo de material didático ou através de pesquisas. Sendo que os 



78 

 

dois que responderam outros, informaram que o conhecimento foi adquirido com a 

prática ou com artigos e livros.  

 

Questão 5 – Você como profissional de segurança pública e de acordo com as 

definições apresentadas, entende ser importante a PMDF atuar dentro dos 

Princípios e Filosofia da Polícia Comunitária? 

 

Tabela 5 – Qual a importância da Filosofia da Polícia Comunitária, Brasília – 2010. 

Importância  Quantidade 

Muito importante 40 

Importante 23 

Pouco importante 4 

Insignificante 0 

Outros 1 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 5 as respostas que relacionavam a importância da PMDF em atuar 

dentro dos Princípios e Filosofia da Polícia Comunitária demonstraram que: 40 

capitães entenderam ser muito importante; 23 capitães entenderam ser importante; 

quatro capitães entenderam ser pouco importante; nenhum capitão entendeu ser 

insignificante; e um capitão disse ter outro entendimento. 
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Gráfico 5 – A importância da PMDF atuar dentro da Filosofia de Polícia Comunitária 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 
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No Gráfico 5 o resultado demonstra que para 63 dos Capitães entrevistados 

é muito importante ou importante para a corporação atuar dentro dos Princípios e da 

Filosofia de Polícia Comunitária e um dos entrevistados opinou que “a participação 

da comunidade nas ações policiais é de fundamental importância, uma vez que esta 

conhece os problemas e as necessidades de sua área, bem como pode atuar como 

parceira da PM promovendo a imagem da corporação”. E somente quatro alunos 

entenderam ser insignificante. O único que respondeu outros opinou que “Não deve 

ser a principal ferramenta de segurança pública e sim uma delas”. (Grifo nosso) 

 

 

Questão 6 – Como profissional de segurança pública, como entende o 

empoderamento para a gestão de policiamento comunitário? 

 

Tabela 6 – A importância do Empoderamento do Gestor de Polícia Comunitária, 

Brasília – 2010.  

Importância Quantidade 

Muito importante 30 

Importante 33 

Pouco Importante 4 

Insignificante 0 

Outros 1 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 6 as respostas que relacionavam a importância do 

“empoderamento” para a gestão da Polícia Comunitária demonstraram que: 30 

capitães entenderam ser muito importante; 33 capitães entenderam ser importante; 

quatro capitães entenderam ser pouco importante; nenhum capitão entendeu ser 

insignificante; e um capitão disse ter outro entendimento. 
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Gráfico 6 – A importância do empoderamento para a gestão de policiamento comunitário 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

No Gráfico 6 o resultado demonstra que para 63 dos Capitães entrevistados 

é muito importante ou importante para a Corporação o empoderamento para a 

gestão de policiamento comunitário, sendo que um deles opinou que “deve ajudar a 

articular para resolver as necessidades”. E somente quatro alunos entenderam ser 

pouco importante. O único que respondeu outros opinou “ser preocupante”. 

 

Questão 7 – Como você classifica as seguintes teorias sobre o 

Empoderamento do Gestor de polícia comunitária: 

 

Questão 7.1 – Na tomada de decisões, o gestor do policiamento comunitário 

deve ter autoridade para agir com liberdade, dentro da filosofia de polícia 

comunitária; 

Tabela 7 – Liberdade de ação do gestor dentro da Filosofia da Polícia Comunitária, 

Brasília -- 2010. 

Liberdade Quantidade 

Muito importante 30 

Importante 35 

Pouco importante 3 

Insignificante 0 

Outros 1 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 
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Na tabela 7 as respostas que relacionavam que a liberdade de ação do gestor 

na tomada de decisão deveria ser dentro da filosofia da Polícia Comunitária 

demonstraram que: 30 capitães entenderam ser muito importante; 33 capitães 

entenderam ser importante; quatro capitães entenderam ser pouco importante; 

nenhum capitão entendeu ser insignificante; e um capitão disse ter outro 

entendimento. 
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Gráfico 7 – A importância da Liberdade de ação do Gestor dentro da Filosofia da Polícia 
Comunitária. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

No Gráfico 7 o resultado demonstra que para 65 dos Capitães entrevistados o 

empoderamento é muito importante ou importante na liberdade de ação do Gestor 

dentro da Filosofia da Polícia Comunitária, um deles opinou ser muito importante 

“pois cada área tem sua peculiaridade tornando o policiamento mais abrangente e 

diversificado”. E somente três alunos entenderam ser insignificante. O único que 

respondeu outros opinou que “deve sempre haver supervisão para que não haja 

distorção da filosofia, tomando-se meio de promoção pessoal”.  

 

 

 

 

 Questão 7.2 – A ação do Gestor deve ser limitada à sua área de 

responsabilidade; 
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Tabela 8 – Limitação da área de responsabilidade, Brasília -- 2010. 

Limitação Quantidade 

Muito importante 31 

Importante 29 

Pouco importante 7 

Insignificante 1 

Outros 0 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 8 relacionando as respostas em que a ação do gestor deveria ser 

dentro dos limites de sua área de responsabilidade demonstraram que: 31 capitães 

entenderam ser muito importante; 29 capitães entenderam ser importante; sete 

capitães entenderam ser pouco importante; um capitão entendeu ser insignificante; e 

nenhum capitão disse ter outro entendimento. 
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Gráfico 8 – A importância da ação do Gestor nos limites de sua área de 
responsabilidade. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

No Gráfico 8 o resultado demonstra que para 60 dos Capitães entrevistados 

o empoderamento é muito importante ou importante para o Gestor que deve agir de 

forma limitada à sua área de responsabilidade. Sete alunos responderam ser pouco 

importante. E somente um aluno entendeu ser insignificante.  
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Questão 7.3 – O gestor deve ter liberdade de ação, com prioridade para as 

necessidades da comunidade com o objetivo de ajudar a identificar, resolver e 

evitar problemas;  

 

Tabela 9 – Liberdade de ação com prioridade para as necessidades da 

comunidade, Brasília – 2010. 

Liberdade de ação Quantidade 

Muito importante 40 

Importante 23 

Pouco importante 4 

Insignificante 1 

Outros 0 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 9 as respostas que relacionavam que a liberdade de ação do 

gestor deveria ter como prioridade as necessidades da comunidade demonstraram 

que: 40 capitães entenderam ser muito importante; 23 capitães entenderam ser 

importante; Quatro capitães entenderam ser pouco importante; um capitão entendeu 

ser insignificante; e nenhum capitão disse ter outro entendimento. 
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Gráfico 9 – A importância da Liberdade de ação do gestor com prioridade para as 
necessidades da comunidade. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 
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No Gráfico 9 o resultado demonstra que para 63 dos Capitães entrevistados 

o empoderamento é muito importante ou importante para que o Gestor agir com 

liberdade de ação priorizando as necessidades da comunidade, com uma opinião 

dizendo que “sempre com supervisão. Muitos policiais militares ainda não estão 

habilitados a trabalhar sem supervisão”. Quatro alunos responderam ser pouco 

importante. E somente um aluno entendeu ser insignificante.  

 

Questão 7.4 – O gestor deve estar pronto para atender a comunidade quando 

acionado, visando aumentar o grau de satisfação e a sensação de segurança 

da população;  

 

Tabela 10 – Pronto atendimento à comunidade, Brasília -- 2010. 

Atendimento Quantidade 

Muito importante 41 

Importante 23 

Pouco importante 4 

Insignificante 0 

Outros 0 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 10 as respostas que relacionavam que o gestor deveria estar 

sempre pronto para atender a comunidade para aumentar o grau de satisfação e 

sensação de segurança demonstraram que: 41 capitães entenderam ser muito 

importante; 23 capitães entenderam ser importante; Quatro capitães entenderam ser 

pouco importante; nenhum capitão entendeu ser insignificante; e nenhum capitão 

disse ter outro entendimento. 
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Gráfico 10 – A importância do pronto atendimento por parte do gestor à comunidade  
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

No Gráfico 10 o resultado demonstra que para 64 dos Capitães 

entrevistados o empoderamento é muito importante ou importante para que o Gestor 

esteja pronto para atender a comunidade quando acionado, visando aumentar o 

grau de satisfação e a sensação de segurança. Quatro alunos responderam ser 

pouco importante.  

Questão 7.5 – A instituição deve apoiar o Gestor do policiamento comunitário, mas 

suas ações devem ser coordenadas pelo comandante de sua área de atuação; 

Tabela 11 – Apoio ao gestor em suas ações pela Corporação, Brasília – 2010. 

Apoio Quantidade 

Muito importante 42 

Importante 23 

Pouco importante 2 

Insignificante 0 

Outros 1 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 11 as respostas que relacionavam que a instituição deveria apoiar 

o gestor nas ações coordenadas pelo comandante de área de atuação 

demonstraram que: 42 capitães entenderam ser muito importante; 23 capitães 

entenderam ser importante; Dois capitães entenderam ser pouco importante; 
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nenhum capitão entendeu ser insignificante; e um capitão disse ter outro 

entendimento. 
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Gráfico 11 – A importância do apoio da instituição às ações do gestor coordenadas pelo 
comandante da área. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

No Gráfico 11 o resultado demonstra que para 65 dos Capitães 

entrevistados o empoderamento é muito importante ou importante para que o Gestor 

possa agir, mas com a coordenação do comandante de sua área de atuação. Dois 

alunos responderam ser pouco importante. E somente o aluno que respondeu outros 

opinou que deve ser “em conjunto”. 

Questão 7.6 – A instituição deve apoiar o Gestor do policiamento comunitário 

para que suas atitudes proativas sejam valorizadas; 

 

Tabela 12 – Valorização das atitudes proativas do Gestor, Brasília -- 2010. 

Valorização Quantidade 

Muito importante 48 

Importante 17 

Pouco importante 3 

Insignificante 0 

Outros 0 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 
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Na tabela 12 as respostas que relacionavam que a instituição deveria apoiar 

o gestor em suas ações proativas fossem valorizadas demonstraram que: 48 

capitães entenderam ser muito importante; 17 capitães entenderam ser importante; 

três capitães entenderam ser pouco importante; nenhum capitão entendeu ser 

insignificante; e nenhum capitão disse ter outro entendimento. 
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Gráfico 12 – A importância da valorização das ações proativas do gestor 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

No Gráfico 12 o resultado demonstra que para 65 dos Capitães 

entrevistados o empoderamento é muito importante ou importante para a valorização 

das atitudes proativas do Gestor; um aluno opinou a importância “nesse caso, a 

instituição deve dar suporte, para que suas atitudes proativas sejam valorizadas”. 

Três alunos responderam ser pouco importante.  

 

 

 

Questão 8 – Você entende que o Gestor do policiamento comunitário deve 

promover: 

 

Questão 8.1 – Pesquisas sobre necessidades da comunidade; 
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Tabela 13 – Pesquisas sobre necessidades da comunidade, Brasília – 2010. 

Importância  Quantidade 

Muito importante 54 

Importante 11 

Pouco importante 3 

Insignificante 0 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 13 as respostas que relacionavam que o gestor do PCS deveria 

promover pesquisas sobre as necessidades de segurança da comunidade 

demonstraram que: 54 capitães entenderam ser muito importante; 11 capitães 

entenderam ser importante; Três capitães entenderam ser pouco importante; e 

nenhum capitão entendeu ser insignificante. 
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 Gráfico 13 – A importância do gestor promover pesquisas sobre as necessidades da 
comunidade sob sua responsabilidade. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José 
Martins. 

 

No Gráfico 13 o resultado demonstra que para 65 dos Capitães 

entrevistados o Gestor de polícia comunitária deve promover pesquisas sobre as 

necessidades da comunidade, sendo que um aluno opinou dizendo que “nesse 
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caso, a instituição deve dar suporte, para que suas atitudes proativas sejam 

valorizadas”. Três alunos responderam ser pouco importante.  

 

Questão 8.2 – Ações sociais envolvendo a comunidade; 

Tabela 14 – Ações sociais envolvendo a comunidade, Brasília -- 2010. 

Importância Quantidade 

Muito importante 42 

Importante 23 

Pouco importante 0 

Insignificante 3 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 14 as respostas que relacionavam que o gestor do PCS deveria 

promover ações sociais envolvendo a comunidade demonstraram que: 42 capitães 

entenderam ser muito importante; 23 capitães entenderam ser importante; nenhum 

capitão entendeu ser pouco importante; e Três capitães entenderam ser 

insignificante. 
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Gráfico 14 – A importância do gestor promover ações sociais envolvendo a comunidade 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

No Gráfico 14 o resultado demonstra que para 65 dos Capitães 

entrevistados o Gestor de polícia comunitária deve promover ações sociais 

envolvendo a comunidade. E três alunos responderam ser insignificante.  
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Questão 8.3 – Reuniões com a comunidade para discutir sobre segurança do 

bairro; 

 

Tabela 15 – Reuniões com a comunidade para discutir sobre segurança do bairro, 

Brasília – 2010. 

Reuniões Quantidade 

Muito importante 49 

Importante 16 

Pouco importante 2 

Insignificante 1 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

 

Na tabela 15 as respostas que relacionavam que o gestor do PCS deveria 

promover reuniões com a comunidade para discutir sobre a segurança do bairro 

demonstraram que: 49 capitães entenderam ser muito importante; 16 capitães 

entenderam ser importante; dois capitães entenderam ser pouco importante; e um 

capitão entendeu ser insignificante. 
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 Gráfico 15 – A importância do gestor promover discussões em reuniões com a comunidade 
sobre a segurança do bairro. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

No Gráfico 15 o resultado demonstra que para 65 dos Capitães entrevistados o 

Gestor de polícia comunitária deve promover reuniões com a comunidade para 
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discutir sobre segurança do bairro. Dois alunos responderam ser pouco importante. 

E um aluno respondeu ser insignificante. 

 

Questão 8.4 – Outros (por favor, dê sua opinião) 

Nesta questão não existe gráfico, pois as opiniões são livres e pessoais. 

Assim foram relacionadas às seguintes respostas: 

 

 O gestor deve ser um orientador da comunidade, resgatando o civismo e a 

convivência em grupo; 

 Visitas em escolas, postos de saúde, no comércio local etc.; 

 Atividades esportivas (integração); 

 O que faltou de mais importante, é que não foi abordado a respeito do 

ensinamento da filosofia para toda a Corporação; 

 Que o assunto policiamento comunitário seja, melhor, divulgado no âmbito da 

PMDF; 

 Focar ações para inclusão social das crianças e adolescentes, enfatizando a 

importância da educação na vida deles; 

 As informações angariadas devem ser repassadas para o comando da unidade; 

 Desconheço o tema a ponto de não saber opinar com propriedade; 

 Envolver a comunidade nas demandas da segurança do bairro; 

 Servir de interlocutor entre o comandante da área e a comunidade e procurar 

conhecer e se inserir no meio social de sua área de atuação; 

 Disponibilização de um canal de comunicação eficiente e que opere 24h 

(diferente do “orelhão”, próximo aos postos); 

 Participar de todas as promoções culturais da comunidade; 

 Oferecer meios: rádios, viaturas, e o mais importante é que o policial permaneça 

no posto por longos períodos (anos); 

 Fiscalização constante dos gestores de postos; 

 No meu entendimento, toda Instituição deve adotar o policiamento comunitário 

como filosofia e não como um modalidade de policiamento como vem sendo 

divulgado na PMDF. O policial não foi instruído ou orientado a respeito de como 

atuar nesse contexto, simplesmente foi colocado naquele lugar, por consequência, 
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age de forma menos cooperativa, com a polícia e o público. Quanto ao posto (físico), 

com efetivo pequeno, não tem capacidade de resposta e funciona apenas como uma 

estação de rádio, o cidadão ao solicitar ajuda, ou é orientado a ir para uma delegacia 

de polícia ou o posto aciona um viatura pelo rádio. Nesse exemplo, seria melhor ter 

ligado no 190, do que se deslocar até o posto. O posto policial não passa confiança, 

pois a estrutura simples, não reforça a imagem da Instituição. Percebe-se que houve 

pressa e improviso em tudo. 

 

Questão 9 – Marque a única resposta que entende como certa em referência 

aos níveis de decisão do gestor, que a Polícia Militar deve apoiar no atual 

contexto da segurança Pública: 

Tabela 16 – Importância dos níveis de decisão, Brasília – 2010. 

Apoiar Quantidade 

A tomada de decisão por parte do Gestor do 

policiamento comunitário deve ser baseado no 

planejamento do comando. 

 

20 

Mesmo sendo hierárquica, a tomada de decisão deve 

ser livre por parte do Gestor de policia comunitária. 

 

6 

O Gestor de polícia comunitária deve tomar suas 

decisões baseadas na proposta de filosofia 

apresentada neste questionário e coerente com as 

necessidades da comunidade, com aprovação do 

comando. 

 

42 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José Martins. 

Na tabela 16 as respostas que relacionavam a importância dos níveis de 

decisão que a PMDF deveria apoiar com a nova modalidade de polícia comunitária 

demonstraram que: 20 capitães entenderam que a tomada de decisão, por parte do 

Gestor do policiamento comunitário, deve ser baseada no planejamento do comando 

de sua área de atuação; seis capitães entenderam que mesmo sendo hierárquica, a 
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tomada de decisão deve ser livre por parte do Gestor de polícia comunitária; e 42 

capitães entenderam ser importante o Gestor de polícia comunitária poder tomar 

suas decisões baseadas na proposta de filosofia apresentada neste questionário e 

coerente com as necessidades da comunidade, mas com aprovação do comando de 

sua área de atuação. 
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Gráfico 16 – A resposta entendida como a melhor em referência aos níveis de decisão do 
gestor que a Polícia Militar deve apoiar. Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Capitão José 
Martins. 

No Gráfico 16 o resultado demonstra que para 42 dos Capitães, a PMDF 

deve apoiar o Gestor de Polícia Comunitária que tome suas decisões baseadas na 

proposta de filosofia apresentada neste questionário e coerente com as 

necessidades da comunidade, mas com aprovação do comando de sua área de 

atuação.  

Outros 20 alunos responderam que a PMDF deve apoiar o Gestor de Polícia 

Comunitária em sua decisão, baseando-se no planejamento do comando de sua 

área de atuação.  

E seis alunos entenderam que mesmo sendo hierárquica, a tomada de 

decisão deve ser livre por parte do Gestor de polícia comunitária. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A violência atualmente está em ascendência no Brasil e nos últimos anos a 

sensação de insegurança esta chegando a níveis inaceitáveis. O que faz das 

instituições responsáveis pela segurança pública, o foco de notícias por parte da 

imprensa e de cobrança pela sociedade. E em resposta, a polícia age de forma 

repressiva dando a conotação de ser contra os direitos dos cidadãos. 

E dentre esses e outros problemas, os cidadãos deixam de acessar os 

espaços públicos que são ocupados por desocupados e delinquentes.  O que 

reforça a sensação de insegurança.  

Nessa desconfiança generalizada entre as pessoas, brota a destruição dos 

laços de reciprocidade e solidariedade social, afastando as pessoas umas das 

outras desconstruindo o sentimento de comunidade.  

Em Brasília, a sociedade nasceu de muitas origens, como descreve a 

canção de Vinícius de Morais que diz em verso como foi povoada por pessoas de 

todos os cantos do país. 

E com uma população tão diversificada cultural e economicamente a 

conjuntura social apresenta uma profunda desigualdade na distribuição de riquezas, 

que se agrava com a desigualdade de condições das classes sociais. O que torna a 

sociedade do Distrito Federal extremamente competitiva gerando um 

comportamento individualista e conflituoso. 

O resultado é a fragmentação de valores morais e éticos que promove uma 

separação física e emocional das pessoas de uma mesma comunidade. Causando 

um isolamento dentre os indivíduos que provoca o desequilíbrio nas relações 

interpessoais e culmina no individualismo egoísta que contribui para o aumento da 

violência. 

Por isso, na atual sociedade brasiliense a participação do cidadão muitas 

vezes é limitada e passiva, pois quando toma conhecimento de algum fato delituoso 

as pessoas apenas recebem as notícias e esperam que a polícia ou os órgãos do 

governo do Distrito Federal resolvam o problema.  
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Mas quando os cidadãos de regiões afetadas por problemas sociais, de 

segurança ou de infraestrutura se reúnem para apontar soluções para as 

dificuldades comuns, tudo que é proposto como prioridade tende a ser resolvido.  

Em seu livro “Policiamento Comunitário e o Controle Social” o autor Dias 

Neto afirma que “Em sociedades pluralistas, fragmentadas, a erupção repentina de 

um interesse reprimido ou de uma opinião não admitida deve ser sempre mais 

temida do que a sua livre articulação no conflito público, ainda que daí não se 

constitua uma „razão comunitária‟.” (Dias Neto, 2000, p. 42) 

E a implementação da filosofia de polícia comunitária depende da aceitação 

dos agentes de segurança e da atuação do gestor de polícia comunitária que junto à 

comunidade será capaz de mudar o cenário de insegurança.  

A filosofia de polícia comunitária como modalidade de policiamento é uma 

estratégia que pode promover a interação da comunidade e consequente prevenção 

do crime baseado numa polícia que trabalha em conjunto com a sociedade, pois a 

corporação não é capaz de lidar sozinha, com os problemas da criminalidade. O 

autor Dias Neto (2000, p. 35) lembra de Cohen e Arato quando afirmam que “[...] o 

sistema estatal deve dividir a sua soberania com outras formas de regulação social, 

[...] e enfocam que “e os princípios e procedimentos de deliberação coletiva devem 

ser ajustados às especificidades funcionais dos diversos sistemas sociais.” 

Por isso é importante que a polícia obtenha a confiança da comunidade para 

que possa obter informações para identificar os pontos críticos, pois é ela, a 

comunidade local, que tem o conhecimento íntimo das condições locais. Trojanowicz 

e Bucqueroux (1994, p. 5) entendem que é “na premissa de que tanto a polícia 

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

problemas contemporâneos, tais como crime, drogas, medo do crime, e desordens 

físicas e morais [...]" que serão encontradas as soluções para a criminalidade.  

É com a formação de Conselhos Comunitários de Segurança e por meio da 

parceria do Governo do Distrito Federal que as comunidades se incluem na solução 

dos problemas de segurança pública em seus bairros, pois são primordiais para o 

direcionamento das ações de segurança pública. 

E o órgão do governo que está 24 horas por dia e sete dias por semana 

junto à comunidade é a Polícia Militar do Distrito Federal que por sua tradição de 

profissionalismo baseados em valores e tradições manifestados na sua dedicação 
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diuturna e sua história de manutenção da ordem pública, fornece motivos suficientes 

para angariar a confiança da sociedade brasiliense.  

De acordo com Honoré de Balzac, escritor francês do século XIX “Os 

governos passam, as sociedades morrem, a polícia é eterna [...]" (BALZAC Apud 

LAZZARINI, 1996, p. 7), revelando que o valor de uma corporação está em se 

adaptar as mudanças, valorizando os seus princípios, mas sempre se atualizando 

para melhor atender aos anseios sociais.  

No Distrito Federal o governo encontrou na segurança comunitária30 sua 

própria tática para combater os delitos e os problemas locais. E para contrapor-se às 

dificuldades sociais e aos delitos que acontecem cotidianamente nas regiões 

administrativas, o Governo do Distrito Federal – GDF decidiu implantar uma 

nova forma de gestão de segurança pública utilizando-se de um novo modelo de 

segurança comunitária31. 

No Japão o Governo daquele País desenvolve um dos processos mais 

antigos de policiamento comunitário no mundo (criado em 1879), montado numa 

ampla rede de postos policiais, num total de 15.000 em todo o país, denominado 

Kobans e Chusaichos. 

No Distrito Federal o programa foi implantado pelo Governo do Distrito 

Federal através do decreto nº 24 316, de 23 de dezembro de 2003, publicado no 

Diário Oficial do Distrito Federal nº 249, de 24 de dezembro de 2003.  

A proposta é que todos os agentes da Secretaria de Segurança Pública do 

DF - SSP/DF farão parte da Segurança Comunitária. Assim o governo colocou como 

exigência que a SSP/DF e os demais órgãos governamentais, autoridades e demais 

cidadãos em suas respectivas comunidades façam sugestões que possam 

proporcionar mais segurança para todos.  

A proposta do Posto Comunitário de Segurança se atrela a uma série de 

inovações na estrutura de funcionamento e na forma de lidar com o problema da 

                                                             
30

 É uma filosofia de segurança pública do Governo do Distrito Federal, cuja diretriz é a integração e o 
engajamento, na implantação de uma nova forma de gestão, dos órgãos do Sistema de Segurança. 
Pública e Defesa Social, demais órgãos governamentais, representantes da sociedade civil e as 
autoridades locais dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público.  
31

 Decreto nº 24.316, 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a implantação no Distrito Federal do 
Programa de Segurança Comunitária e sobre a criação do Conselho Deliberativo de Segurança 
Comunitária, dos Grupos Gestores Regionais de Segurança Comunitária e dos Núcleos de 
Segurança e dá outras providências. Diário Oficial do DF, Brasília, DF, n. 249, p. 3, 23 dez. 2003. 
Disponível em: <http://www.ssp.df.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 2009. 
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criminalidade, sendo à base de um novo modelo de polícia ostensiva, orientada 

fundamentalmente para buscar soluções para os problemas na comunidade que 

contribuem para o aumento da criminalidade e da violência.   

Com o propósito de idealizar quais atividades os Gestores do Postos 

Comunitários de Segurança deveriam colocar em prática para solução desses 

problemas, foram realizadas entrevistas junto aos futuros oficiais superiores e 

prováveis comandantes de unidades operacionais, visando trazer o tema para uma 

discussão teórica sobre como deve ser o empoderamento do gestor dos postos 

comunitários de segurança na tomada de decisão sobre ações desenvolvidas junto 

com a comunidade. 

E após os Capitães do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO-I / 2010) 

terem respondido as questões, a intenção foi saber qual o grau de conhecimento 

sobre o assunto por parte dos alunos e como os mesmos entendem ser o grau de 

empoderamento que o responsável pela gestão do policiamento deve ter na 

promoção de ações. E, também, qual a importância do gestor se aproximar da 

comunidade para obter dados sobre os problemas do bairro e em conjunto propor 

soluções. 

Para cumprir esse objetivo foram consideradas a bibliografia e compêndios 

relevantes sobre o assunto propostos pela Senasp e trabalhos que continham 

referências sobre o tema polícia comunitária e empoderamento.  

E, consequentemente, por se tratar de um trabalho de pesquisa exploratória 

e descritiva, após um exame detalhado de todo o conteúdo pesquisado e após 

análise das entrevistas/questionários ficou comprovado que mesmo sendo uma 

turma experiente com mais de dezesseis anos de serviço, o grau de conhecimento 

dos Oficias do CAO sobre o tema, em sua maioria é muito teórico e que poucos 

conhecem o serviço na prática. 

Sobre a filosofia de Polícia Comunitária aplicada a gestão do PCS, é notório 

que os Capitães entendem ser relevante o empoderamento do gestor para que o 

mesmo tenha autoridade e responsabilidade, dentro de suas atribuições com a 

coordenação de seu comando, para atuar como interlocutor entre a comunidade 

local e a corporação, visando uma maior credibilidade de ambas as partes no que 

diz respeito a ações desenvolvidas para aumentar a sensação de segurança no local 

de sua responsabilidade. 
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Sobre a Corporação apoiar o gestor do PCS os alunos entendem que é 

relevante a valorização das atitudes proativas que provoquem ações sociais 

envolvendo a comunidade e que sejam feitas pesquisas sobre as necessidades de 

segurança da comunidade para através de reuniões discutirem-se o futuro da 

segurança do bairro. 

E por fim o resultado demonstra que para a maioria dos Capitães, a PMDF 

deve apoiar o Gestor de Polícia Comunitária que tome suas decisões baseadas na 

proposta de filosofia de polícia comunitária e que tenha coerência com as 

necessidades da comunidade, mas com aprovação do comando de sua área de 

atuação. 

Por isso é importante ressaltar a necessidade de mais policiais obterem 

conhecimento sobre a matéria ora pesquisada. Uma vez que é na busca e na 

discussão de novos subsídios que se poderá melhor adaptar o modelo ora discutido, 

visando o aprimoramento e modernização da modalidade de policiamento 

fundamentado na filosofia do Policiamento Comunitário, pois a realidade é que 

muitos dos oficiais procuraram se interar do assunto, mas não dominavam o 

conhecimento para melhor discuti-lo. 

 Assim, pode-se dizer que está surgindo uma nova metodologia policial de 

policiamento ostensivo, delineado na forma de atuação conjunta com a comunidade. 

E que começa com gestores responsáveis por pequenas áreas, que atuará como 

interlocutor entre a Corporação e a sociedade para a solução dos problemas sociais 

e de criminalidade no Distrito Federal.  

Mas para se obter o resultado positivo esperado temos que contar com a 

atitude proativa do gestor e com o apoio e comprometimento do governo e da 

comunidade baseados na confiança e no respeito recíproco. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO / ENTREVISTA 

 

Senhores Alunos (as) do CAO – I / 2010, vocês também podem contribuir 

para a segurança de sua comunidade, pois o presente questionário é parte de uma 

pesquisa de Pós Graduação Lato Sensu na área de Gestão de Segurança Pública, 

cujo tema é “POSTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA NA PMDF: Uma Análise 

do “Empoderamento” dos Gestores dos Postos de Polícia Comunitária, de acordo 

com as opiniões dos Capitães do CAO I – 2010”, e tem finalidade de obter 

informações a respeito do nível de conhecimento sobre o assunto pesquisado e 

como os capitães, futuros oficiais superiores, entendem que deve ser a atividade do 

gestor para identificar os aspectos fundamentais e motivacionais para a atuação do 

Gestor do Policiamento Comunitário em suas áreas de atuação junto às 

comunidades. 

Assim, para que possa responder as questões abaixo é necessário saber 

que a “Polícia comunitária é uma parceria da polícia militar com a comunidade, 

trabalhando juntas para identificar, priorizar e resolver problemas tais como: crimes, 

drogas, medo do crime, desordens físicas e morais e a decadência do bairro, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida na área” (Trojanowicz, 1999). 

Já o Gestor de Polícia Comunitária além de ser o representante da 

corporação na comunidade deve trabalhar em Postos Comunitários, participar de 

encontros com grupos da comunidade, analisar e resolver problemas do bairro, 

realizar pesquisas e entrevistas pessoais, encontrar com lideranças locais, verificar a 

segurança das residências e comércios locais, lidar com desordeiros, dentre outras 

atividades (PMDF, 2010). 
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(Marque sua (as) resposta (as) com X ou dê a sua opinião) 

 

1  Há quanto tempo você é Policial Militar? 

 

a. (  ) 10 a 15 anos.  

b. (  )16 a 20 anos.  

c. (  ) 21anos acima. 

 

2 Já trabalhou no policiamento comunitário? 

 

a. (  ) Sim. 

b. (  ) Não. 

 

3 Se trabalhou: 

 

a. Por quanto tempo?__________________________________. 

b.  Onde?___________________________________________. 

 

4  Com relação ao tema da pesquisa, tem conhecimento sobre o assunto? 

 

a. (  ) Não tem conhecimento. 

b. (  ) Através de curso.  

c. (  ) Por meio de material didático. 

d. (  ) Através de pesquisa ou debates.   

e. (  ) Outros quais: _____________________________. 

 

5 Você como profissional de segurança pública e de acordo com as definições 

acima entende ser importante a PMDF atuar dentro dos Princípios da Polícia 

Comunitária? 

 

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       
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e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6  Como profissional de segurança pública, como entende o empoderamento 

para a gestão de policiamento comunitário? 

 

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7  Como você classifica as seguintes teorias sobre o Empoderamento do 

Gestor de polícia comunitária: 

 

7.1 Na tomada de decisões, o Gestor do policiamento comunitário deve ter 

autoridade para agir com liberdade, dentro da filosofia de polícia comunitária: 

 

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.2 A ação do Gestor deve ser limitada, a sua área de responsabilidade: 

 

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.3 O gestor deve ter liberdade de ação, com prioridade para as necessidades da 

comunidade com o objetivo de ajudar a identificar, resolver e evitar problemas 

  

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.4 O gestor deve estar pronto para atender a comunidade quando acionado, 

visando aumentar o grau de satisfação e a sensação de segurança da população: 

  

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.5 A instituição deve apoiar o Gestor do policiamento comunitário, mas suas ações 

devem ser coordenadas pelo comandante de sua área de atuação: 

 

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.6 A instituição deve apoiar o Gestor do policiamento comunitário para que suas 

atitudes proativas sejam valorizadas: 

 

a. (  ) Muito importante. 

 b. (  ) Importante. 

 c. (  ) Pouco importante. 

d. (  ) Insignificante.       

e. (  ) Outros ( por favor dê sua opinião, logo abaixo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8  Você entende que o Gestor do policiamento comunitário deve promover: 

 

8.1 Pesquisas sobre necessidades da comunidade: 

 

a. (  ) Muito importante.  

b. (  ) Importante. 

c. (  ) Pouco importante.  

d. (  ) Insignificante. 
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8.2 Ações sociais envolvendo a comunidade: 

 

a. (  ) Muito importante.  

b. (  ) Importante. 

c. (  ) Pouco importante.  

d. (  ) Insignificante. 

 

8.3 Reuniões com a comunidade para discutir sobre segurança do bairro: 

 

a. (  ) Muito importante.  

b. (  ) Importante. 

c. (  ) Pouco importante.  

d. (  ) Insignificante. 

 

8.4 Outros (por favor, dê sua opinião) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9 Marque a única resposta que entende como certa, referente aos níveis de 

decisão, que a Polícia Militar deve apoiar no atual contexto da segurança 

Pública: 

 

a. (  ) A tomada de decisão por parte do Gestor do policiamento comunitário deve 

ser baseado no planejamento do comando. 

 

b. (  ) Mesmo sendo hierárquica, a tomada de decisão deve ser livre por parte do 

Gestor de policia comunitária. 

 

c. (  ) O Gestor de policia comunitária deve tomar suas decisões baseadas na 

proposta de filosofia apresentada neste questionário e coerente com as 

necessidades da comunidade, com aprovação do comando. 
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Observação: O verso da folha pode ser utilizado para comentários que não foram 

incluídos nesta entrevista/questionário. E em caso de qualquer dúvida pode ser feito 

um contato com o Capitão José Martins, pessoalmente, por numero do telefone: (61) 

9275-9110 ou pelo email: <jnrmartins@gmail.com>.  

 

 

Obrigado pela sua valiosa colaboração. 

 


