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RESUMO 

 

 

O propósito desta pesquisa foi avaliar a implementação do “Programa Ambiente de Paz” na 

zona norte da cidade de Juiz de Fora, seus primeiros impactos nos índices de criminalidade 

violenta e na percepção da sensação de segurança das comunidades abrangidas pelo 

programa. A implementação de projetos que atuem em rede com outras frentes de apoio à 

comunidade, maximizando a aproximação do policial na comunidade, tornou-se atualmente  

ponto central para a Polícia Militar de Minas Gerais, haja vista que o modelo de policiamento 

tradicional, com o foco na reação, não favorece a promoção da sensação de segurança para a 

comunidade, sendo que o modelo preventivo, além de reduzir o medo do crime, proporciona o 

alcance de melhores resultados operacionais. Neste aspecto, a polícia de proximidade e o 

trabalho em rede, hoje conhecido por network organizacional, traduzem-se em um caminho 

sem volta, com vistas à valorização da prevenção criminal, por tudo aquilo que representam 

para a sedimentação de um ambiente seguro e harmônico. Trata-se de uma pesquisa de campo 

do tipo descritiva, com aplicação de questionários. Levantou-se também, através de 

instrumentos de coletas de dados, os indicadores de crimes violentos e de apreensão de armas 

de fogo, pelo período de um ano, comparando-se os resultados pelo período de um ano 

anterior à implementação das bases com o período de um ano, após a sua implementação. 

Destaca-se nesta pesquisa, que a prevenção é o caminho mais adequado para a redução de 

crimes, bem como observou-se que o policiamento direcionado a setores bem definidos, com 

a participação da comunidade e de outros órgãos de apoio a sociedade, promovem  uma 

significativa maximização na percepção da sensação de segurança das pessoas. Conclui-se, 

portanto, com base nas pesquisas realizadas, que a união de esforços em prol do bem estar 

coletivo, através de um modelo de emprego do policiamento voltado para ações preventivas e 

participativas, é capaz de impactar nos índices criminais e consequentemente, na melhoria da 

qualidade de vida de uma comunidade. Este trabalho pode ter aplicabilidade como modelo 

para redução da criminalidade e diminuição da cultura do medo e insegurança nas 

comunidades. 

 

Palavras-chave: Network organizacional, trabalho em rede, participação comunitária,  

setorização do policiamento e prevenção da criminalidade. 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to evaluate the implementation of the “Peace Environment 

Program” in the north zone of the city Juiz de Fora and immediate impact it had on violent 

crime rates and the perception in the feeling of security in the communities included in the 

program. The implementation of projects that work together with other community 

partnerships, taking advantage of bringing police closer to the communities, has become a 

focal point for the Military Police of Minas Gerais. It has been seen that the traditional police 

model, which focalizes on reaction, does not favor a feeling of security in the community 

whereas preventive methods, other than reducing fear of crime in the community, can provide 

means to better operational results. In this aspect, local police and the work of community 

partnerships, which today is better known as “Organizational Network”, is a one way street, 

with the goal to valorize criminal prevention that will lead to an ambient cemented in safety 

and harmony. This study is realized in the field with the application of questionnaires and 

surveys. By means of data collection, violent crime indicators and the apprehension of 

firearms, in the period of one year, was compared to the results of the prior year after the 

implementation of the new projects. The highlight of this study is that prevention is the most 

adequate way to reduce crime. It is worth noting that police work aimed at well defined 

sectors, with participation from the community and other social organizations, promotes a 

significant increase in the perception of security among people. In conclusion, with a 

foundation in research, the union of work for the benefit of the collective well being, using a 

model of police work aimed at preventative and participating actions, is capable of impacting 

crime rates and consequently in the improvement in quality of life in the community. 

 

Key Words: Organizational Network, partnerships, community participation, local police 

work, and criminal prevention 
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1) INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos problemas mais desafiadores e significativos da atualidade é a segurança. É notório o 

vertiginoso crescimento da violência em grandes e médios centros urbanos de nosso país, por 

conta da apresentação de inúmeras situações delituosas que se destacam a cada dia e que não 

possuem um estereótipo definido, haja vista que se encontram em todos os níveis sociais. 

 

O Brasil que presenciamos hoje é uma nação que registra acentuadas desigualdades sociais, 

motivadas historicamente por diversos obstáculos que promovam o crescimento econômico, 

influindo diretamente na má distribuição da renda, na ausência de saneamento básico nos 

conglomerados, na falta de moradia, na concentração de renda nas mãos de poucos, além, é 

claro de inúmeros outros fatores. Destarte, pode-se afirmar que, em virtude dessa gigante 

dívida social, percebe-se seus reflexos em diversas áreas do inter-relacionamento humano, 

dentre elas, a segurança pública. 

 

De modo a fazer frente a este grande desafio, o poder público, em seus diversos níveis, vem 

ao longo dos anos estabelecendo metas e adotando ferramentas que possam interceptar as 

causas que estejam originando tais problemas, que por suas complexidades, se mostram cada 

vez mais violentos e assustadores. 

 

Observando-se em um cenário mais amplo, percebeu-se que em alguns pontos do planeta, a 

partir da década de 60, surgiram diversas iniciativas para o combate ao aumento crescente da 

violência e de suas repercussões maléficas. Dentre algumas tentativas que caminharam para 

um sucesso, percebeu-se que a solução estava no incremento da interação comunidade-

polícia, principalmente com aquelas focadas no respeito à sociedade; 

 

Podemos elaborar formas mais democráticas de intervenção social, que sejam 

capazes de romper com o círculo vicioso da brutalidade. Isso depende do 

desenvolvimento de novos conhecimentos científicos a serem aplicados no combate 

e prevenção à violência. É preciso considerar que a violência é muito mais ampla 

que a criminalidade. Portanto, a sua prevenção deve se pautar por políticas que 

intervenham positivamente nas suas causas últimas que são o esfacelamento das 

relações sociais e a carência de atendimento às necessidades básicas e de outros 

serviços que valorizem a cidadania. Sob essa ótica, também a prevenção criminal 

deve ser comunitária, inter e multi-institucional, inter e multidisciplinar [...] 

(HONORATO, 2006, p.5) 
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Foram muitos os desdobramentos da implantação da polícia comunitária no estado de Minas 

Gerais, além do que, em várias localidades foram abertos debates para discussões com as 

comunidades entorno das questões afetas à segurança pública. 

 

Muitos autores afirmam que a participação da sociedade na elaboração das políticas de 

segurança pública, voltadas para o bem estar social, podem se tornar rapidamente em um 

importante mecanismo para o controle da criminalidade, transformando uma realidade hostil 

em um contexto melhor de convivência. Como exemplo de que algumas estratégias vem se 

modificando, observa-se em um trecho de Silva (2003, p. 344). 

 

Lançando um olhar sobre as duas últimas décadas, vai-se observando que, diante da 

crescente dificuldade de manter a ordem sem criar mais conflitos com a população, 

as autoridades buscam fórmulas para minimizar esse problema. De início, busca-se a 

integração quase que exclusivamente com os grupos organizados da classe média, o 

que, do ponto de vista dos conflitos das forças de segurança com as camadas 

populares, pouco representa. A integração com as camadas médias, sobretudo nos 

clubes de serviços, embora buscada também pelos próprios policiais, não contribui 

em muito para objetivo de motivar a participação das camadas populares, as quais, 

em diferentes pesquisas, têm revelado não confiar no sistema de leis e justiça, e 

muito menos na polícia. As autoridades partem, então, para a estratégia de 

estabelecer contato direto com as comunidades [...]. 

 

 

Sedimenta-se o entendimento que então se torna necessário que o Estado, através dos órgãos 

de segurança pública, tenha a capacidade de propiciar ao cidadão um sentimento de proteção, 

para que haja um convívio harmônico e estável entre as comunidades. No entanto, tal 

ambiente necessita de compartilhamento e parceria em todas as camadas populares. Nesse 

contexto, a Polícia Militar de Minas Gerais tem demonstrado de forma clara para a sociedade 

que não se faz segurança pública sem o envolvimento e a participação da comunidade. 

 

É dentro deste enfoque de busca de experiências de interação comunitária, que o presente 

trabalho coloca como tema, a avaliação dos reflexos da implantação do programa de 

policiamento comunitário denominado “Programa Ambiente de Paz”, na zona norte da cidade 

de Juiz de Fora, com vistas a esclarecer quais foram os resultados alcançados a partir de sua 

implantação em maio de 2012, assim como produzir um prognóstico de sua ampliação em 

outras áreas do município. 

 

Pretende-se então avaliar em que medida a implantação do Programa, de fato contribuiu para 

mudar o cenário da segurança pública nas comunidades envolvidas nestes últimos anos, 
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apresentando dados que permitam uma análise técnica da situação e de que maneira essa 

experiência poderá ser reutilizada para a ampliação do programa em outras áreas. 

 

O momento de se estudar a implantação do programa é de suma importância, fato é que, uma 

avaliação é teoricamente uma das etapas de uma política pública. De acordo com os manuais 

de análise e avaliação de políticas públicas, “a avaliação deveria ser uma etapa posterior à 

implementação das políticas e programas, de modo a influenciar sua reformulação, seja 

durante sua implementação, seja posteriormente”. (ARRETCHE, 2006, p.3)  

 

Surge então, o momento de se averiguar as etapas que se construíram em torno da 

implantação do Programa Ambiente de Paz, desde o cenário anterior ao período de sua 

idealização, levando-se em consideração as respeitáveis percepções de alguns importantes 

membros das comunidades estudadas e uma parcela considerável dos policiais militares que 

juntos, se envolveram efetivamente para a consumação do programa. 

 

Daí a justificativa para o estudo do tema, que é de extrema relevância para a Polícia Militar de 

Minas Gerais e que segue ainda corroborado pelo Plano Estratégico da Instituição (2009-

2011), e ratificado pelo plano de 2012-2015, ao definir que as unidades operacionais deverão 

desenvolver critérios para a setorização do policiamento, com foco no envolvimento e 

integração de cada região, visando a intervenções pautadas em soluções personalizadas para 

cada comunidade. 

 

O objetivo geral desta monografia é avaliar o processo de implementação do “Programa 

Ambiente de Paz” (PAMP) na Zona Norte de Juiz de Fora e seus primeiros impactos nos 

índices de criminalidade violenta e sensação de segurança das comunidades envolvidas. 

Tendo em vista as propostas de extensão do programa, suas perspectivas de ampliação no 

município também serão analisadas. 

 

Constituem-se ainda como objetivos específicos: 

 

a) Comparar os indicadores operacionais de crimes violentos e apreensões de armas de fogo, 

antes e depois do processo da implementação do “Programa Ambiente de Paz”, nas áreas 

afetadas pelo programa. 
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b) Constatar se houve maior aproximação entre os policiais militares e a comunidade local, 

através do desenvolvimento do policiamento comunitário e suas atividades rotineiras 

correlatas. 

 

c) Identificar se houve o surgimento de uma sensação de segurança nas comunidades 

envolvidas pelo PAMP, após a sua implementação. 

 

d) Identificar os aspectos dificultadores da implementação e desenvolvimento do Programa 

Ambiente de Paz, conforme sua proposta de concepção, nas áreas já contempladas. 

 

e) Identificar os aspectos dificultadores para a ampliação e manutenção do programa para 

outras regiões do município de Juiz de Fora. 

 

A pergunta norteadora do presente trabalho é: Em que medida, a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz”, na zona norte de Juiz de Fora, contribuiu para a redução dos 

índices de criminalidade violenta e da sensação de insegurança nas comunidades envolvidas, 

de modo a justificar sua ampliação no município? 

 

Elaborou-se como hipótese básica a assertiva de que a implantação do “Programa Ambiente 

de Paz” contribuiu para a redução da criminalidade violenta e diminuição da sensação do 

medo do crime e da insegurança das comunidades envolvidas 

 

Como dimensão dos termos dessa hipótese básica compreende-se: 

 

a) Programa Ambiente de Paz: 

 

Metodologia que visa integrar ações preventivas em setores delimitados, de acordo com 

critérios definidos, gerenciando atividades, identificando e minimizando problemas do 

ambiente onde as comunidades alvo residem, priorizando atendimentos em questões sociais e 

direcionando os cidadãos para programas sociais, com vistas a redução da criminalidade e da 

sensação de insegurança, através do envolvimento da Polícia Militar, da comunidade e 

prefeitura local. 
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b) Sensação de insegurança e medo do crime: 

De um modo geral, a sensação de insegurança é um sentimento geral e coletivo que não se 

restringe a um somatório dos sentimentos individuais, pois pode abranger fatores não 

criminológicos; o medo do crime é específico, pois se refere a uma esfera onde se pressupõem 

determinados tipos de delitos e determinados horários e lugares. 

 

Perfaz-se ainda como hipótese secundária: 

 

a) O policiamento no modelo setorizado, visando a intervenções pautadas em soluções 

personalizadas para cada comunidade, propicia um melhor conhecimento dos problemas da 

comunidade facilitando a sua solução. 

 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, levando-

se em conta que, para se proceder a avaliação da implantação do programa ambiente de paz, 

na zona norte de Juiz de Fora, área de responsabilidade territorial do 27° BPM, foi necessário 

pesquisa de conhecimentos científicos relacionados à questão. Estabeleceu-se em seguida uma 

análise de dados quantitativos em questionários formulados com questões fechadas, coletados 

através dos instrumentos de pesquisa elaborados para o estudo. 

 

Para a pesquisa bibliográfica, a ênfase foi dada nas teorias do policiamento comunitário, bem 

como na abordagem recente de obras de autores contemporâneos, que tratam de conteúdos 

relacionados ao tema proposto, como Bondaruk (2007), Bayley e Skolnick (2002), Cano 

(2006), Moore e Trojanowicz (2002), Rolim (2006), Soares (2004), Trojanowicz e 

Bucqueroux (1994), entre outros. 

 

Para compreensão deste tema, dividiu-se este estudo em nove (9) seções: 

 

A seção 2 faz uma caracterização das políticas públicas e suas ferramentas de 

desenvolvimento de soluções específicas no manejo de assuntos públicos, assim como uma 

descrição de como a avaliação dessas políticas podem ser instrumentos democráticos de 

prestação de contas. 

 

A seção 3 contextualiza o crime e a insegurança que ele proporciona, além de estudar a 
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relação entre o crime e o medo deste, além de seus reflexos no comportamento do cotidiano 

das pessoas, abordando também algumas teorias aplicáveis na prevenção situacional. 

 

A seção 4 trabalha na visão sistêmica das estratégias empregadas na gestão do policiamento 

contemporâneo. Esse novo modelo fundamenta-se na premissa de que as forças policiais se 

tornarão mais efetivas com a participação da sociedade civil, na troca de experiências e 

informações sobre prevenção criminal e solução de problemas sociais, oportunamente realiza-

se algumas considerações sobre o policiamento comunitário. 

 

A seção 5 faz uma ambientação sobre Juiz de Fora, com um breve histórico e as principais 

características do município, evidenciando a zona norte da cidade. Demonstra ainda, a 

estrutura da polícia militar no município e particularmente a articulação operacional do 27º 

Batalhão. 

 

Para melhor compreensão do tema, a seção 6 traz definições e esclarecimentos quanto ao 

“Programa ambiente de paz”, de forma a propiciar entendimento adequado dos termos 

utilizados e objetivos propostos. 

 

Estabelece a seção 7 a metodologia da pesquisa. Foram descritos os tipos e natureza, os 

métodos de abordagem e procedimentos, as técnicas, o universo pesquisado, sua delimitação e 

o tratamento estatístico empregado. Utilizou-se um levantamento censitário com 04 oficiais 

comandantes e ex-comandantes das bases fixas do Programa Ambiente de Paz, 24 policiais 

militares que atuaram ou atuam nas bases do PAMP, e 16 líderes comunitários das áreas 

abrangidas pelo programa. 

 

A seção 8 apresenta os resultados alcançados com a implementação do Programa Ambiente de 

Paz nos bairros Benfica e Santa Cruz. Fica também exposto nessa seção, a opinião dos atores 

envolvidos no processo, através dos resultados obtidos na pesquisa de campo realizada. 

Busca-se, também, demonstrar a relação da fundamentação teórica, embasada no 

policiamento setorizado, os objetivos, as hipóteses previamente apresentadas e uma análise 

dos dados referentes aos crimes apresentados nas áreas abrangidas pelo programa, antes e 

depois de sua implementação. 

 

A seção 9 estabelece a conclusão da pesquisa, com a análise dos objetivos e hipóteses 
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apresentadas, sugerindo-se algumas ações como aprimoramento. Ao final do trabalho, foram 

inseridas as referências e o questionário utilizado na pesquisa de campo.  
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2) POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

2.1) Definições gerais a respeito de políticas públicas. 

 

Um dos efeitos do “Programa Ambiente de Paz” é demonstrar, por meio de políticas públicas 

já consolidadas, a importância do apoio de toda a sociedade no combate à criminalidade. A 

presente seção tem o objetivo de caracterizar o que são e como são criadas as políticas 

públicas, além de esclarecer como se desenvolvem suas ferramentas na busca de soluções 

específicas no manejo de assuntos públicos, assim como uma descrição de como a avaliação 

dessas políticas podem ser instrumentos democráticos de prestação de contas. 

 

A expressão “política pública” vem sendo cada vez mais empregada pelos profissionais 

envolvidos em programas públicos. As funções que o Estado desempenhava, sofreu uma série 

de alterações com o passar dos tempos. Nos séculos XVIII e XIX, era somente a segurança 

pública e a defesa de suas fronteiras contra o ataque de inimigos externos. 

 

Com a expansão e a modernização da democracia, as responsabilidades do Estado se 

diversificaram, e hoje é comum afirmar que a função principal do Estado é promover o bem-

estar da sociedade. 

 

Desta maneira, o Estado precisa desenvolver inúmeras ações e atuar diretamente em várias 

áreas, como não só em segurança pública, mas na saúde, no meio ambiente e na educação. De 

modo a atingir bons resultados nessas diversas áreas e promover o bem-estar da sociedade, os 

governos se utilizam das “políticas públicas” que podem ser definidas conforme Guimarães 

(2009, p.5), de várias formas: 

 

[...] as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade 

e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos (os 

governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas 

que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-

estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade [...] 

 

Complementa ainda o autor, na mesma página, sobre suas definições a respeito de políticas 

públicas: 
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[...] Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas 

para a solução (ou não) de problemas da sociedade [...] 

 

Em pesquisa ao livro “Políticas públicas: Conceitos e práticas”, editado pelo serviço brasileiro 

de apoio a micro e pequenas empresas (SEBRAE) em 2008, verifica-se uma definição mais 

aberta e positiva: 

 

Política pública é um conjunto de ações, estudadas, planejadas e organizadas pelo 

governo, com ou sem a participação dos setores privados e não-governamentais, 

voltado para a resolução de problemas específicos ou simplesmente para o 

desenvolvimento da sociedade. (SEBRAE,.2008, p.7) 

 

Traduzindo de forma livre e prática para a realidade dos municípios, local onde de fato, as 

políticas públicas ganham seus contornos e atingem o público alvo, o mesmo autor descreve 

que: 

 

Política pública é a união dos esforços de todos em um município, liderados pelo 

setor público, no planejamento e realização de ações, com o foco na melhoria de 

aspectos da vida local (SEBRAE, 2008, p7) 

 

As políticas públicas e suas prioridades, que por sua vez são definidas em quase sua totalidade 

pelo Estado, na figura de seus governos, são na maioria das vezes o resultado da competição 

entre os diversos grupos ou segmentos da sociedade, que buscam defender (ou garantir) seus 

interesses. Tais interesses podem ser específicos – como a construção de uma estrada ou um 

sistema de captação das águas da chuva em determinada região – ou gerais – como demandas 

por segurança pública e melhores condições de saúde. 

 

2.2) A mobilização social local e os atores das políticas públicas. 

 

A mobilização social pode ser definida basicamente como o envolvimento da sociedade em 

uma determinada situação. No caso de programas ou projetos de políticas públicas, a 

expectativa, ao se desenvolver uma mobilização social, é de que os resultados de sua 

implantação sejam mais eficientes. 

 

Na sociedade brasileira, inspirado em experiências próprias e de todo o mundo, aumenta o 

interesse pelo envolvimento em mobilizações sociais, quando da implementação de projetos, 
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como forma de validar objetivos e métodos, dividir responsabilidades, somar recursos e 

construir sinergias. 

 

De acordo com Guimarães (2009, p. 19), uma boa mobilização social pressupõe: 

 

a) Envolver e valorizar todas as pessoas, empresas e instituições locais, que de alguma forma 

serão atingidas pelo projeto ou que possam contribuir para o seu bom andamento. 

 

b) Utilizar recursos de comunicação, mobilização e participação adequados a cada situação e 

de forma continuada, garantindo uma participação efetiva e consistente. 

 

Antes de se envolver na questão de quem deve ser mobilizado, de modo que as políticas 

públicas sejam implementadas de maneira eficiente, importante se torna esclarecer quem são 

os seus atores. 

 

Necessariamente, pode-se definir que, os grupos que integram o sistema político, 

apresentando reinvindicações ou executando ações que se transformarão em políticas 

públicas, podem ser intitulados como atores de políticas públicas. 

 

Durante a fase de criação, discussão e execução das políticas públicas, conforme esclarece 

Guimarães (2009, p. 19), encontramos essencialmente dois tipos de atores: Os “estatais”, os 

quais são oriundos do governo ou do Estado e os “privados”, oriundos da sociedade civil. Os 

estatais, por sua vez, são aqueles que exercem funções públicas no Estado, tendo sido eleitos 

pela sociedade, para um cargo por um tempo determinado, conhecidos pelo título de políticos, 

ou aqueles que atuam de forma permanente, como os servidores públicos, que operam a 

chamada “burocracia”. 

 

Importante destacar, que existe uma diferença no modo de agir de cada um desses segmentos, 

conforme destaca Guimarães (2009, p. 20): 

 

Os políticos são eleitos com base em suas propostas de políticas apresentadas para a 

população durante o período eleitoral e buscam tentar realizá-las. As Políticas 

Públicas são definidas no Poder Legislativo, o que insere os Parlamentares 

(vereadores e deputados) nesse processo. Entretanto, as propostas das Políticas 

Públicas partem do Poder Executivo, e é esse Poder que efetivamente as coloca em 

prática. Cabe aos servidores públicos (a burocracia) oferecer as informações 
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necessárias ao processo de tomada de decisão dos políticos, bem como 

operacionalizar as Políticas Públicas definidas. Em princípio, a burocracia é 

politicamente neutra, mas frequentemente age de acordo com interesses pessoais, 

ajudando ou dificultando as ações governamentais. 

 

Dessa maneira, o funcionalismo público se torna um elemento essencial para o bom 

desempenho das diretrizes adotadas pelo governo. 

 

Já os atores privados, são aqueles que não possuem vínculo direto com a estrutura 

administrativa do Estado. Fazem parte deste grupo, a imprensa, os centros de pesquisa, os 

grupos de interesses ou lobbies, as associações da sociedade civil organizada, as entidades de 

representação empresarial, os sindicatos patronais, os sindicatos de trabalhadores, além de 

outras entidades. 

 

Muitas das vezes, um município não possui todos esses atores, cabendo então aos 

organizadores de uma mobilização local, identificar quais os grupos existentes naquela 

localidade, fazendo uma avaliação da pertinência de serem convidados, haja vista os 

interesses e o potencial de participação. Em seguida, se torna importante planejar uma 

estratégia de abordagem, através da sensibilização e do grau de participação de cada um, 

implantando e gerindo um modelo bem participativo. 

 

2.3) Tecnologia social e políticas públicas. 

 

O termo “Tecnologia Social” é um conceito novo, que tem caracterizado novas experiências 

de sucesso em programas de políticas públicas. 

 

A palavra “tecnologia”, inicialmente se popularizou, estando somente ligada a produtos e 

bens. Com o advento da revolução industrial, no período de 1760 a meados de 1840, surge a 

necessidade crescente da sociedade em adquirir um bem moderno, de “última tecnologia”, ou 

de “tecnologia de ponta”. Com o avançar dos tempos, o termo passa também a ser empregado 

para a prestação de serviços. 

 

De acordo com Baumgarten (2006, p.1) tecnologias sociais (TS) são aquelas técnicas, 

materiais e procedimentos metodológicos testados, validados e com impacto social 

comprovado, criados a partir de necessidades sociais, com o fim de solucionar um problema 
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social. Uma tecnologia social sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma 

geral, associada a formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão 

social e melhoria da qualidade de vida. 

 

Percebe-se desta maneira, que a busca de soluções em rede, para os problemas de uma 

determinada comunidade, em qualquer campo, inclusive na segurança pública, pode ser 

considerado uma tecnologia social, haja vista que impacta diretamente na melhoria da 

qualidade de vida de uma localidade. 

 

O conceito ainda se completa, esclarecendo que o termo “tecnologia social compreende, 

assim, produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com uma 

coletividade e que representem efetivas soluções de transformação social. É um conceito que 

remete para uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando a participação 

coletiva no processo de organização, desenvolvimento e implementação. Está baseado na 

disseminação de soluções para problemas voltados a demandas e carências concretas tais 

como: resolução de problemas de alimentação, educação, segurança pública, energia, 

habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras. As tecnologias 

sociais podem aliar saber popular, organização social e conhecimento técnico-científico. 

Importa essencialmente que sejam efetivas e reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social 

em escala”. (BAUMGARTEN, 2006, p.1)  

 

Em resumo, pode-se concluir que tecnologia social é uma técnica utilizada para solucionar 

alguma demanda social.  

 

De acordo com Guimarães (2009, p. 16), nunca se deve iniciar qualquer projeto de políticas 

públicas, sem pesquisar as tecnologias sociais e suas experiências catalogadas e disponíveis 

nos bancos de tecnologias sociais. Desta forma, o encarregado de implementação de uma 

política pública deve conhecer outras experiências semelhantes, de modo a não incorrer no 

erro de “reinventar a roda”, assim como se beneficiar, de maneira a reduzir etapas, ou seja, 

ganhar tempo e reduzir custos, assim como não repetir os mesmos erros que outros já 

cometeram, e ter a facilidade de encontrar assessorias e fornecedores. 
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2.4) Planos e ferramentas de implementação de políticas públicas. 

 

Para que o governo do Estado de Minas Gerais pudesse dar início à sua reforma 

administrativa, em meados de 2003, o governo priorizou diversas políticas públicas que 

deveriam ser geridas sob as estratégias de gestão definidas no “choque de gestão”. O “choque 

de gestão” pode ser definido como o processo de reengenharia pela qual passou o estado de 

Minas Gerais nos últimos anos. 

 

Em meio às diversas políticas que compunham o choque de gestão, uma particularidade se 

manteve presente: a estratégia do planejamento estratégico. A grande iniciativa para o 

desenvolvimento da lógica do planejamento estratégico como política de gestão do governo, 

foi a integração entre planejamento e orçamento. No governo mineiro, o ciclo orçamentário 

inicia-se com o desenvolvimento do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), 

que em uma visão de futuro, avalia os efeitos e os impactos das políticas públicas, seguido de 

instrumentos instituídos pela Constituição Federal, quais sejam o Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

 

Encontra-se previsto na Constituição mineira, em seu artigo 231, a edição periódica e a 

execução do PMDI, que tem por finalidade, estabelecer objetivos, estratégias e indicadores de 

longo prazo, de modo a incentivar o desenvolvimento do Estado em todas as áreas de ação 

governamental, os quais serão operacionalizados por meio do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) e da Lei Orçamentária Anual ( LOA). 

 

O texto do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado de 2004-2007, expressa a 

importância dada à função planejamento estratégico no governo: 

 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é, na sua essência, um 

plano estratégico indicativo para o estado de Minas Gerais. Nesse sentido, consolida 

um conjunto de grandes escolhas que orientarão a construção do futuro de Minas 

Gerais num horizonte de longo prazo (2020) e sob condições de incertezas. Desse 

modo, o PMDI representa uma resposta consistente a três grandes questões: 1 onde 

estamos? 2. aonde pretendemos estar? 3. como “chegar lá”? 

 

Como se observa então, sua principal função é definir a visão de futuro e as diretrizes, ou 

objetivos estratégicos do executivo. 
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Destaca-se que o atual PMDI (2011 a 2030) baseia-se nos pilares da gestão para a cidadania, 

do equilíbrio fiscal e da busca pela qualidade e produtividade no gasto público, de modo que 

pode-se identificar 10 desafios a serem enfrentados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 

ao longo dos vinte anos de vigência do atual plano. 

 

1) reduzir a pobreza e as desigualdades; 

2) aumentar a empregabilidade e as possibilidades de realização profissional; 

3) garantir o direito de morar dignamente e viver bem; 

4) desenvolver e diversificar a economia mineira e estimular a inovação; 

5) viver mais e com mais saúde; 

6) transformar a sociedade pela educação e pela cultura; 

7) AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA; 

8) promover e garantir a utilização sustentável dos recursos ambientais; 

9) ampliar e modernizar a infraestrutura e os serviços públicos; 

10) assegurar os direitos fundamentais e fomentar a participação cidadã. 

 

De modo a alcançar os objetivos enumerados no parágrafo anterior, na próxima página 

encontra-se a figura 1, apresentada no PMDI 2004-2007,  a qual explicita como foi elaborado 

o planejamento estratégico do governo, esclarecendo inclusive, que para a execução dos 

projetos estruturadores, fruto do planejamento, estes devem antes ser alvo de análise do poder 

legislativo, com a aprovação dos orçamentos constantes do PPAG e das LOAs. 
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Figura 1 

Elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. 

 

Fonte: PMDI 2004-07 

 

 

2.5) Políticas públicas de segurança pública. 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar uma contextualização sobre políticas públicas de 

segurança pública no mundo e no Brasil, com exemplos de políticas de sucesso. Empregando 

PMDI 

•Análise retrospectiva e da situação atual de MG 

•Diagnósticos, potencilidades, oportunidades 

PMDI 

•Cenários exploratórios de MG até 2020 

• Invariantes, condicionantes do futuro, incertezas críticas, cenários 
prováveis, principais indicadores 

PMDI 

•Visão de futuro de longo prazo 

•"cartas do futuro" 

•Visão de futuro para 2020 

PMDI 

•Orientações estratégicas 

•Opções estratégicas 

•Agenda de prioridades 

PMDI 

• Iniciativas estratégicas 

PPAG 

•Projetos estruturadores  

•Programas prioritários 

LOA 

•Orçamentos anuais 
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alguns indicadores é possível constatar os traços para a elaboração de eficientes políticas de 

seguranças. 

 

2.5.1) Contextualização. 

 

De acordo com Rhodes (1997), o controle da criminalidade através da gestão da política 

pública deve ser vista como um exercício de governança. O que se pode definir por 

governança, vai além de um conceito de governo, no momento em que considera que os 

serviços públicos são providos por uma network organizacional complexa. Governança pode 

ser definida, portanto, como um gerenciamento de redes, ou o gerenciamento dos nexos e 

relações desenvolvidos entre as organizações. Um outro ponto a se destacar na governança é o 

intercâmbio continuado dos membros da rede, uma vez que compartilham intenções e ajustam 

recursos entre si. 

 

Em relação às ações em rede, o Estado de Minas Gerais, desde 2011 vem desenvolvendo a 

Gestão para a cidadania, adotando o Estado em Redes, que proporciona a integração de 

diversas áreas. A terceira etapa do processo de modernização administrativa do Governo do 

Estado, é a Gestão para a Cidadania, iniciado em 2003 com o Choque de Gestão. A partir de 

2007, foi desenvolvido o programa Estado para Resultados, conhecido como a Segunda 

Geração do Choque de Gestão. A partir desse modelo, o governo então ajustou as ações por 

áreas de resultados, de acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

 

O ideal de uma política pública de segurança pública é a combinação de esforços entre as 

organizações, porém, há uma singularidade na competência governamental de prover a ordem 

pública. A prevenção do crime via policiamento ostensivo, a investigação e coleta de provas, 

o julgamento, a punição, e o aprisionamento são tarefas do Estado. No entanto, obedecem a 

uma divisão de poderes que, embora típica dos Estados democráticos, sua arquitetura, no caso 

brasileiro, se constitui num empecilho estrutural e institucional à efetivação de uma política 

pública que abarque todas as atribuições do sistema de justiça criminal
1
. (SAPORI, 2007) 

 

_____________________ 

1
 Segundo Beato Filho (2012, p.26) “as organizações que compõem nosso sistema de Justiça criminal: polícias 

civis e militares, Ministério Público, juízes e o sistema prisional.” 
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Caso não seja possível este formato de atuação com a reunião de esforços entre os órgãos, a 

Polícia Militar de Minas Gerais pode, não obstante, trabalhar com o seu portfólio de serviços
2
 

de maneira coordenada
3
, controlada

4
 e integrada em determinado problema. 

 

Desta forma, o nível de governabilidade da política pública de controle da criminalidade é 

reduzido, em comparação com a saúde e educação. E quando o âmbito de governabilidade é 

restrito, a competência governamental para prover a ordem pública com eficácia e eficiência 

fica comprometida, mas não necessariamente inviabilizada. (SAPORI, 2007) 

 

Destaque pode ser dado aos casos da cidade de Bogotá e dos EUA, onde a combinação de 

estratégias preventivas e repressivas surtiram bons resultados na segurança pública. 

 

Ao analisar a política adotada pelos EUA, Blumstein e Wallman (2000), verificou-se que: 

 

-- não é possível afirmar que foi implementada em todo território nacional uma política de 

segurança pública abrangente pelo governo federal que tenha atuado na dinâmica da queda 

dos indicadores de criminalidade; 

- os ganhos na renda média do trabalhador jovem negro, entre 1979 e 1988, havia decrescido 

em 22%. A partir de 1993, o crescimento da economia proporcionou melhora no salário e foi 

capaz influenciar no tráfico de drogas, desestimulando o ingresso de mais jovens no comércio 

do crack; 

- a maior eficiência da ação policial incluiu a intensificação do patrulhamento preventivo em 

hot spots ou zonas quentes de criminalidade, maior atenção a situações de desordem social, 

adoção da metodologia do policiamento orientado para o problema (POP) e a implementação 

em praticamente todo o território nacional, a partir da década de 1980, do policiamento 

comunitário, favorecendo o incremento da confiabilidade da polícia junto à comunidade local; 

_______________________ 

2 
Entende-se por portfólio de serviços a relação de todos os serviços previamente validados pelo Estado-Maior da 

Polícia Militar e executados para o cumprimento das missões legais da Organização na sua atividade-fim, seus 

respectivos conceitos operacionais, bem como o pessoal e os recursos logísticos necessários a sua 

implementação e desenvolvimento. (MINAS GERAIS, 2011) 
3
 Para fins desta pesquisa coordenação é o ato ou efeito de harmonizar as atividades da Corporação, conjugando-

se os esforços necessários na realização dos seus objetivos e da missão institucional. É realizada vertical e 

horizontalmente em todos os níveis da estrutura organizacional da Corporação. (MINAS GERAIS, 2010a) 
4
 Para fins desta pesquisa controle refere-se ao acompanhamento das atividades da Corporação, por todos os que 

exercem comando, chefia ou direção, de forma a assegurar o recebimento, a compreensão e o cumprimento das 

decisões do escalão superior, pelo órgão considerado, possibilitando, ainda, identificar e corrigir desvios. 

(MINAS GERAIS, 2010a) 
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Uma estratégia de policiamento e uma política de segurança orientada para aumentar o 

número de prisões, ou que centralizem suas ações nesse objetivo, estarão condenadas ao 

fracasso. (ROLIM, 2006) 

 

Estudos realizados sobre a experiência britânica demonstram que um acréscimo de 25% da 

taxa de encarceramento poderia ter produzido um efeito de redução de 1% na taxa da 

criminalidade, o que insinua uma relação custo-benefício muito desfavorável. (TARLING, 

1993) 

 

Segundo Llorente e Rivas (2005), avaliando a política de segurança pública adotada na cidade 

de Bogotá entre 1994-2002, é possível perceber uma política de segurança pública que 

combina estratégias tanto de prevenção social quanto da repressão, que incluem: o 

fortalecimento da atuação policial na cidade; a ampliação do sistema prisional; iniciativas de 

mudança cultural que propugnam pelo respeito à vida e pela autorregulação de condutas 

cidadãs; as intervenções em espaços urbanos deteriorados; maior controle do consumo de 

bebidas alcoólicas e do porte de armas de fogo. 

 

A decisão política de priorizar a segurança na agenda municipal só foi possível graças às 

mudanças institucionais viabilizadas no plano nacional que tiveram como principal 

característica a redefinição do papel do município na gestão da polícia e da promotoria, que a 

partir de reuniões mensais, com a participação do prefeito, subsecretário de segurança e os 

comandantes de polícia com jurisdição na cidade, além de representantes do Ministério 

Público, analisavam o comportamento das mortes violentas na cidade e propunham ações 

preventivas. (LLORENTE e RIVAS, 2005) 

 

Segundo Rolim (2006), o desafio não é “ajustar” o modelo atual de policiamento, nem o de 

investir mais recursos nele, mas sim o de construir um novo modelo, dotado de uma nova 

racionalidade. O que todas as pesquisas e estudos de avaliação sobre o policiamento 

contemporâneo demonstram à exaustão é que o “modelo reativo” não funciona e que todas as 

tentativas de renová-lo ou de emprestar-lhe os meios necessários para alcançar seus 

pretendidos objetivos irão fracassar. 

 

De outro ângulo, Sherman (1997) ratifica que, no momento em que se avalia o papel da 

polícia na prevenção do crime, conclui-se que: a primeira é que os efeitos do policiamento 
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sobre o crime são muito complexos; a segunda é que quanto mais a polícia atuar com um foco 

preciso em suas iniciativas, mais chances terá de prevenir o crime 

 

Conclui-se desta forma, que as estratégias policiais devem combinar ações preventivas e 

repressivas, atuando com uma delimitação bem definida de locais, e a atuação de um network 

organizacional, que permita a troca de informações e tenha o foco na atuação, com a 

utilização dos serviços operacionais previstos no portfólio, a partir de uma ação integrada, 

controlada e coordenada. 

 

Este network organizacional poderia ser composto, por exemplo, de programas tais como o 

Programa Ambiente de Paz (PAMP), e serviços como o PROERD, Programa Jovens 

Construindo a Cidadania (JCC), Patrulha de Policiamento Escolar, Grupo Especial para 

Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco (GEACAR), Patrulha de 

Prevenção ao Homicídio (PPH) e Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva 

Rápida (GEPMOR), Patrulha de Prevenção Ativa (PPA), Patrulha de Prevenção à Violência 

Doméstica (PPVD), Base Comunitária Móvel (BCM), Patrulha de Atendimento Comunitário 

(PAC), policiamento a pé, ciclopatrulha, Patrulha de Operações (POp) e Tático Móvel (TM). 

 

2.6) Tendências de avaliações de políticas públicas. 

 

Publicações consultadas que tratam de avaliação de políticas públicas, costumam classifica-

las em termos de sua efetividade, eficácia ou eficiência. Tais distinções, são basicamente um 

recurso de modo a facilitar suas análises e destinado a separar alguns aspectos, esclarecendo 

métodos e técnicas de avaliação. 

 

2.6.1) Avaliação de efetividade. 

 

Mais especificamente, a avaliação de efetividade, é para Arretche (2006, p. 31-32 apud 

FIGUEIREDO e FIGUEIREDO) o exame da relação entre a implementação de um 

determinado programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em 

termos de uma efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das populações 

atingidas pelo programa sob avaliação. 
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 É justamente na avaliação de efetividade, que a diferença entre avaliação e análise se torna 

mais transparente e necessária, devido à obrigação de se demonstrar que os resultados 

encontrados na realidade social estão diretamente relacionados àquela política em particular. 

 

Durante as avaliações de efetividade, um dos maiores obstáculos consiste em diferenciar 

produtos de resultados. Deste modo, a principal dificuldade metodológica se resume em 

demonstrar que os resultados encontrados (sejam eles no sentido do sucesso ou do fracasso) 

estão necessariamente relacionados aos serviços oferecidos por uma dada política sob análise. 

Por esta razão, estudos confiáveis sobre efetividade dos programas são muito difíceis, e 

mesmo raros. 

 

De acordo com Arretche (2006) a tradição brasileira em políticas públicas (se é que podemos 

afirmar que já exista entre nós uma tradição nesta área) é bastante pobre em termos de estudos 

de avaliação da efetividade das políticas. 

 

2.6.2) Avaliação da eficácia. 

 

Por avaliação de eficácia, de acordo com Arretche (2006, p. 33-34 apud FIGUEIREDO e 

FIGUEIREDO) entende-se a avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos explícitos 

de um dado programa e seus resultados efetivos. Esta avaliação pode ser feita entre, por 

exemplo, as metas propostas e as metas alcançadas pelo programa ou entre os instrumentos 

previstos para sua implementação e aqueles efetivamente empregados. 

 

A avaliação de eficácia é, dentre as demais, a mais comumente utilizada nas avaliações de 

políticas públicas. Isso se deve certamente, por ser a menos complicada e mais barata de ser 

realizada. Na verdade, o avaliador estabelece uma relação entre objetivos propostos por um 

programa e, com base nas informações disponíveis, as relaciona às metas alcançadas e, deste 

modo, conclui pelo sucesso ou fracasso da política. Para esta modalidade de avaliação, a 

maior dificuldade está na obtenção e confiabilidade das informações obtidas. 
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2.6.3) Avaliação da eficiência. 

 

Por avaliação de eficiência, de acordo com Arretche (2006, p. 35, apud FIGUEIREDO e 

FIGUEIREDO) entende-se a avaliação da relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados alcançados. 

 

Acredita-se que a avaliação da eficiência é provavelmente hoje a mais necessária a ser 

desenvolvida. Tem-se desenvolvido um grande esforço de modernização dos métodos de 

avaliação de eficiência nos tempos atuais. Tal necessidade tem ocorrido sob a motivação de 

vários fatores. 

 

Em um primeiro momento, tendo vista a escassez dos recursos públicos e de uma exigência 

cada vez maior de transparência e modernização do gasto. Por conta do impacto da crise fiscal 

do Estado, políticas e programas de racionalização das ações públicas, estão voltadas a 

aumentar o volume de ações de melhorias sociais efetivamente disponíveis, sem contudo, 

aumentar o volume de arrecadação e/ou aumentar os gastos propriamente ditos. 

 

Em um segundo plano, os estudos de avaliação da eficiência passam a ser cada vez mais 

necessários, haja vista que paralelamente à escassez dos recursos públicos, os "universos" 

sociais a serem atendidos pelos programas do governo são de proporções cada vez maiores. 

 

E por fim, e de modo algum menos importante, as avaliações de eficiência, embora bastante 

negligenciadas, impõem-se porque a eficiência é um objetivo democrático, isto porque, de 

acordo com Arretche (2006, p.36) ao se utilizar de recursos públicos na implementação de 

políticas públicas, o governo está gastando um dinheiro que não é seu; ao fazê-lo, o governo 

está gastando o dinheiro do contribuinte. Deve-se ainda considerar que a probidade, 

competência e eficiência no uso de recursos publicamente apropriados constituem, em 

regimes democráticos, uma das condições para a confiança pública no Estado e nas 

instituições democráticas. 

 

2.7) A avaliação de políticas públicas como instrumento democrático. 

 

A avaliação tende a ser, tecnicamente, uma das etapas de uma política. De acordo com os 

manuais de análise e avaliação de politicas públicas, a avaliação deveria ser uma etapa 
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posterior à implementação das políticas e programas, com o fim de influenciar uma possível 

reformulação durante a sua implementação, ou uma reformulação futura. 

 

A elaboração e divulgação de avaliações, oferecem instrumentos que municiam o eleitorado a 

exercer o princípio democrático de controle sobre a eficiência da ação dos governos: a idéia 

de que "desperdiçar recursos públicos (dinheiro que é do contribuinte) é “eleitoralmente 

negativo". Desta forma, a elaboração e divulgação de avaliações bem feitas, tecnicamente 

rigorosas, permitem o exercício de um importante direito democrático: o controle sobre as 

ações de governo. 

 

Não obstante, a criação e o aparelhamento de instituições e agências independentes capazes 

de produzir estudos confiáveis de avaliação de políticas públicas é uma das importantes 

ferramentas para um bom governo, não só para a opinião pública e para o eleitorado, a fim de 

que estes possam exercer um controle democrático sobre o uso de seus recursos, assim como 

para o próprio governante, interessado em controlar agências estatais executoras de políticas 

públicas.
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3) CRIMINALIDADE E INSEGURANÇA 

 

 

Nesta seção será contextualizada a criminalidade e a insegurança que ela proporciona, 

abrangendo-se de maneira ampla o entendimento de suas particularidades, além de se 

observar a relação entre o crime e o medo do crime e seus reflexos no comportamento 

cotidiano da sociedade. 

 

A violência e a criminalidade tornaram-se um dos assuntos mais preocupantes das sociedades 

contemporâneas, especialmente nos grandes centros urbanos, onde recebem contornos 

especiais e com acontecimentos cada vez mais graves, levando insegurança as pessoas. Pode-

se dizer que o crime é uma afronta a legislação atual e a ordem constituída, não obstante ser 

um fenômeno que acontece em todas as sociedades, desenvolvidas ou não. Ainda assim, não 

deve ultrapassar níveis razoáveis, haja vista trazer consideráveis prejuízos ao sentimento de 

bem-estar das pessoas e à qualidade de vida do ambiente social. 

 

O crime violento aumenta a insegurança, o medo e a desconfiança dos cidadãos, prejudicando 

a integração e a convivência, sem contar os inúmeros danos materiais que provoca na 

comunidade, colocando em xeque toda uma estrutura social. “A violência é uma grave doença 

que ataca de forma diversificada os organismos sociais, constitui-se hoje, com certeza, em 

específica matriz de insegurança em nosso país.”(MEIRELES, 2007, p. 53) 

 

Para Soares (2004), quando se trata de segurança e insegurança no Brasil, refere-se a uma 

situação extremamente dolorosa, do ponto de vista humano, colocada como situação por 

vezes trágica, do ponto de vista social, e um conjunto de desafios imensos, do ponto de vista 

da gestão pública. O autor afirma ainda que o quadro é dramático e foi produzido por décadas 

de negligência, orientações equivocadas e falta de políticas adequadas. Percebe-se então um 

quadro em se que incentiva a insegurança e o medo entre as pessoas, consequentemente em 

virtude da criminalidade e da violência que hoje são presenciadas na sociedade brasileira. 

 

Desta forma, as questões de insegurança e de intranquilidade pública são fenômenos 

concretos de políticas públicas tradicionais e conservadoras, que carecem de planejamento 

com foco no enfrentamento e na prevenção. Doravante, urge a necessidade de decisões 
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corajosas e inovadoras, de modo a se resgatar a sensação de segurança e a tranquilidade 

pública. 

 

A criminalidade, em sua caracterização mais violenta, por se utilizar na maioria das ocasiões 

pela força de coação, seja física e/ou psicológica ou mediante ameaça, proporciona às pessoas 

o pânico, o temor e o medo, desenvolvendo em seguida mudança de hábitos e 

comportamentos no seu dia a dia. 

 

A partir desse contexto serão apresentadas a seguir, considerações e características sobre o 

crime e o medo do crime.  

 

3.1) O crime e o medo do crime. 

 

A criminalidade violenta gera a sensação de insegurança na comunidade. A cultura do medo 

do crime e da violência está enraizada na maioria dos países. Em algumas nações, como a 

brasileira, vivencia-se o medo da criminalidade, assim como em alguns países, há o medo da 

guerra civil, que pode assolar, o país. No Brasil, a cultura do medo e a sensação de 

insegurança podem ser mais latentes em algumas regiões ou cidades, em virtude da grande 

divulgação que crimes violentos ganham na mídia diariamente junto à boa parte da população, 

assim como a presença reiterada dos agentes contumazes de crimes em suas comunidades, 

trazem o sentimento de que nada pode ser feito para que cessem suas ações delituosas. 

 

Esses aspectos ligados ao medo, insegurança e mídia são destacados por Mattana, Silva e 

Senisse, quando reforça que a mídia acaba por maximizar a sensação de insegurança da 

comunidade (2007, p. 6): 

 

A veiculação do crime através da mídia contribui para a formação do imaginário 

popular, do medo, que influenciam diretamente na sensação de insegurança 

apresentada pela população urbana. É portanto, necessário uma análise a respeito da 

formação do imaginário e do medo, pois estes conduzem as ações das pessoas, quer 

na adoção de condutas pessoais, quer a adoção de condutas físicas no sentido da 

busca de segurança. 

 

As informações sobre os crimes, colocadas em destaque na rotina de informações que chegam 

às pessoas e divulgadas a todo instante pela imprensa, fazem com que a sensação de 

insegurança e o medo crescente sejam compartilhados por pessoas de vários níveis sociais. De 



42 
 

acordo com Dantas (2006), as pessoas são frequentemente comunicadas sobre delitos 

considerados ofensivos, denominados “crimes-problemas”, ou seja, homicídios, sequestros, 

roubos e outros delitos que não são comuns, mas que acarretam impacto social pela violência 

com que são perpetrados. 

 

O medo então se traduz em uma sensação desconfortável e incômoda para boa parte das 

pessoas, levando-as a um estado de tensão, ansiedade e de isolamento social, ameaçando 

diretamente a qualidade de vida da população. Todo este cenário está diretamente ligado aos 

riscos e perigos colocados pelo crime, os quais são percebidos como ameaça pessoal. Dantas, 

Persijn e Silva Júnior (2007, p.2) definem o medo do crime, como: 

 

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

angústia individual, algumas vezes expandida à comunidade como um todo, diante 

do fenômeno de uma criminalidade rampante, aparentemente fora do controle, e do 

estado coletivo de insegurança que dele pode passar a decorrer. 

 

Essa sensação de insegurança, portanto, pode existir para qualquer indivíduo, sendo 

considerado uma mistura do sentimento da vontade de viver com a consciência da 

possibilidade de se tornar vítima em face de um crime. Sociedades vivem em um estado de 

insegurança, notadamente quando não há o Estado para lhes proteger. Essa situação conduz o 

cidadão a um desconforto, aumentando um sentimento de medo, levando-os a ansiedade e à 

tensão exacerbada, até mesmo diante de situações que, às vezes, sequer sabem onde 

aconteceram. 

 

A respeito do medo do crime e da insegurança, Bondaruk (2007, p. 62) relata que tal 

sentimento pode vir a acarretar alguns prejuízos à sociedade: 

 

Um dos efeitos mais danosos do crime não são apenas os danos diretos da sua 

ocorrência no meio social, mas também o medo decorrente dele. Em maior ou 

menor grau, o sentimento de insegurança causa grande estresse na sociedade como 

um todo, pois não atinge apenas as vítimas diretas das ações delituosas, mas milhões 

de pessoas, que se sentem sujeitas à vitimização a qualquer momento e em qualquer 

lugar. Assim combater o medo do crime é tão importante como combater o próprio 

crime, sendo este um dos grandes objetivos de qualquer sistema eficiente e efetivo 

de segurança pública. 

 

Ressalta Bondaruk(2007), que assim como se torna muito relevante a prevenção do crime, 

destaca-se que também é de extrema importância a redução da sensação de medo do crime, 

pois ambos incidem diretamente na qualidade de vida das pessoas, com o agravante, de que 
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em muitos dos casos, o medo ser bem maior do que a realidade da incidência criminal 

vivenciada pelas pessoas em seus habitats. 

 

A esse respeito, Meireles (2007, p. 92) afirma que a sensação do medo do crime tem se 

tornado cada vez maior do que a realidade dos dados estatísticos, mesmo quando se percebe a 

real redução da criminalidade: 

 

É provável que, objetivamente, tenha ocorrido a propalada redução, mas 

subjetivamente, o cidadão não tenha esta crença, não se sinta protegido, 

simplesmente porque está com medo. Medo de sair de casa, de ser assaltado na 

esquina, a pé ou de carro, medo de passear, de transitar em certos locais e horários, 

de usar jóias e peças do vestuário que lutou para conquistar, medo de agir 

solidariamente com o vizinho-vítima ou com o transeunte que está sendo assaltado, 

medo das notícias na mídia, sobre outros lugares, que o transformaram em presa da 

ilusão de isotopia. 

 

O medo frente ao crime se transforma em uma das principais causas do sentimento de 

insegurança e incerteza do cidadão. O risco de vitimização está presente no dia a dia das 

pessoas, alterando suas rotinas no trabalho, nas atividades de lazer, dentro de suas casas e, 

principalmente, no espaço público. Tal situação traz consequências negativas no 

comportamento das pessoas, com reflexos em várias áreas, em especial na segurança pública. 

 

Neste sentido, Dantas, Persijn e Silva Júnior (2007, p.3) observam que o medo do crime 

impacta na qualidade de vida das pessoas, em alguns casos até na mudança da rotina das 

pessoas: 

 

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

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

consequências individuais, coletivas, políticas e econômicas significativas. Entre 

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

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

segurança pública; a desvalorização imobiliária e consequente diminuição ou 

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

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

inclusive com a participação da mídia, que passa a pressionar as autoridades 

responsáveis pela gestão da segurança pública, no sentido da adoção de medidas 

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

crime”. 

 

Em virtude do desgaste e prejuízo causados pelo medo do crime, é preciso que o sistema de 

defesa social, em especial as forças policiais, atuem em parceria com a população, com o foco 

na mobilização e na participação, objetivando a prevenção da criminalidade e, 

consequentemente, a redução do medo do crime. “A tarefa da polícia é, portanto, trabalhar 
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junto com o povo, de maneira a garantir que isso aconteça, desenvolver estratégias específicas 

e articuladas que possam produzir resultados”. (BAYLEY; SKOLNICK, 2002, p. 20). 

 

Pode se encontrar na sociedade atual, algumas  situações que contribuem para que o cidadão 

tenha a sensação de insegurança potencializada, como, por exemplo: já ter participado de uma 

situação em que tornou-se vítima de um crime violento, ou residir em local com elevados 

índices criminais, dentre outros fatores. Esses quadros impulsionam esse sentimento, levando 

os cidadãos, como consequência, a sensações incompatíveis com a realidade do crime, 

passando a constituir motivo de piora em sua qualidade de vida. 

 

Dessa maneira, quando o medo do crime chega a ser exacerbado em determinada 

comunidade, este passa a ser patológico, levando as pessoas a evitar locais públicos e 

privados, tornando-o cada vez menos presente nas ruas e em eventos diversos do meio 

urbano. Esse distanciamento, denominado isolamento social, limita a liberdade de ir e vir das 

pessoas, as quais se tornam prisioneiras em suas próprias residências. 

 

Em se tratando do medo do crime e seus reflexos no dia a dia da sociedade, Dantas (2003) 

afirma que esse sentimento leva as pessoas a evitarem o espaço público, tornando-o cada vez 

mais ermo e isolado, perfazendo ambiente propício para a ocupação de infratores e das 

práticas delituosas, contribuindo para o aumento da criminalidade e da sensação de 

insegurança. 

 

Inicialmente, por terem medo, as pessoas se isolam em suas residências. Isso 

favorece a retração da comunidade para espaços privados cada vez mais fortificados 

(em um fenômeno que já passou a ser avocado como “medievalização da 

arquitetura”) com muros, grades, cães, vigilantes e sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, os espaços públicos vão se tornando cada vez mais vazios e, 

assim, densos da presença de uma “delinquência oportunista”. Desta maneira, a 

comunidade perde seu local de socialização, o espaço público, com uma 

consequente desarticulação dos laços interpessoais em função do isolamento social 

autoimposto de seus membros. Isso, por sua vez, faz com que os índices de 

criminalidade aumentem, em uma espécie de “círculo vicioso” de medo, retração, 

abandono do espaço público, tomada do espaço público pela criminalidade, mais 

medo mais retração, e assim, sucessivamente. 

 

Nessa mesma linha, Rolim (2006, p. 74) ao observar a relação entre medo do crime e o 

distanciamento que ele produz na ocupação do espaço público e na sensação de insegurança 

que proporciona, assinala: 
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[...] quando uma região convive com uma sensação de insegurança disseminada e as 

pessoas passam a lidar com a percepção de que poderão ser assaltadas ou agredidas 

a qualquer momento, a tendência é a de que elas evitem circular pelas áreas públicas 

e permaneçam, durante a maior parte de seu tempo livre em suas próprias casas. Isso 

faz com que elas se isolem progressivamente, o que enfraquece e, em alguns casos, 

destrói as relações sociais que constituem a comunidade. (ROLIM, 2006, p. 74) 

 

Percebe-se, que essa sensação atinge diretamente o comportamento e a qualidade de vida. 

Altera-se, inclusive, a geografia das cidades. As casas que antes possuíam seus ajardinados 

sem grades e sem obstáculos, agora se transformaram em fortalezas. Os serviços de vigilância 

particular cresceram a níveis ainda não imaginados. Os passeios e diversões noturnas estão 

diminuindo em muitas cidades. Classes sociais mais abastadas usam carros populares para 

disfarçar e, quando utilizam carros de luxo, muitos são blindados. Raras são as pessoas que 

atualmente, estão encorajadas a ostentarem suas joias e aparelhos eletro-eletrônicos de última 

geração. 

 

Destaca-se que, o momento exige mudanças de estratégias na área de segurança pública, as 

quais sejam suficientes para promover a tranquilidade, de modo que a população possa 

transitar em paz pelas ruas, parques e praças das cidades. 

 

Tão prejudicial para a sociedade quanto o crime é o medo do crime, o qual traz prejuízos 

consideráveis para a convivência das pessoas. Essa percepção nem sempre está. diretamente 

ligada ao número de ocorrências criminais, podendo, muitas vezes, estarem em níveis 

desproporcionais, fortalecendo a sensação de insegurança. Por outro lado, o sentimento de 

medo pode ser reduzido em comunidades em que os índices criminais são altos. Deste modo, 

há diferentes possibilidades e sentimentos pessoais associados ao binômio crime e medo do 

crime. 

 

Com o fim de se esclarecer melhor o assunto, pesquisas realizadas pelo Centro Britânico de 

Pesquisa Amostral sobre o Crime, concluíram que o “medo do crime” tanto pode estar 

relacionado com o nível real de criminalidade, como também pode ser desproporcional a ele. 

Para explicar essa relação, o Centro de Estudos elaborou uma matriz, a qual foi adaptada por 

Dantas, Persijn e Silva Júnior (2007). De acordo com a matriz, existem quatro possibilidades 

de sentimentos e/ou percepções sobre essa situação.” (quadro 1) 
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A partir da matriz, observa-se que quatro situações distintas são possíveis de ser percebidas 

por uma comunidade. Essas devem ser mensuradas pelos gestores da segurança pública, com 

a fim de se avaliar que tipo de estratégia deve ser utilizada para cada situação vivenciada, com 

o objetivo não só de se combater a criminalidade típica do local, assim como permitir a 

consequente redução do medo do crime. Para tanto, uma das tarefas gerenciais dos 

encarregados pela segurança pública é tratar cada caso de forma personalizada com o foco em 

se construir um cenário ideal de convivência harmoniosa. 

 

Quadro 1: Matriz da criminalidade x medo. Juiz de Fora-dezembro 2014. 

Situação da comunidade Característica vivenciada Proposta 

Altos índices de medo do 

crime e baixos índices de 

criminalidade 

Comunidade com medo do 

Crime 

Programas de Informação 

pública 

Altos índices de medo do 

crime e altos índices de 

criminalidade 

Comunidade “Refém do 

crime” 

Programas de Prevenção da 

Criminalidade 

Baixos índices de medo 

do crime e altos índices de 

criminalidade 

Comunidade onde ocorre a 

“Banalização do Crime” 

Programas de Prevenção da 

Criminalidade e de Informação 

Pública 

Baixos índices de medo 

do crime e baixos índices 

de criminalidade 

Comunidade Ideal Manter a situação 

Fonte:Adaptado do Centro Britânico de Pesquisa Amostral sobre o medo do crime, por Dantas, Persijn e Silva 

Júnior. Disponível em http://www.observatorioseguranca.org/pdf acesso em 13Dez2014(2007) 

 

a) Comunidade com altos índices de medo do crime e baixos índices de criminalidade: 

 

Situação característica de uma comunidade com medo exagerado do crime, uma vez que os 

índices criminais estão em níveis aceitáveis. Percebe-se um medo desproporcional à realidade 

criminal da comunidade, levando as pessoas a uma sensação de “síndrome da próxima 

vítima”. Entende-se que serviços de informação ao público, como dicas PM, blitz educativas 

com informações da realidade criminal da localidade, reuniões periódicas envolvendo o poder 

público e comunidade, aumento da visibilidade do policiamento local e policiamento 

http://www.observatorioseguranca.org/pdf
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interativo, são medidas que podem reverter a situação de medo excessivo e desproporcional 

da população. 

 

b) Comunidade com altos índices de medo do crime e altos índices de criminalidade: 

 

Ao contrário do item anterior, neste caso, o medo do crime está diretamente ligado à situação 

criminal, ou seja, é um sentimento proporcional à realidade delituosa vivida pela comunidade. 

Tem-se aqui o grande desafio, pois tanto o crime, quanto o medo do crime estão latentes na 

comunidade e ambos precisam ser revertidos, diante dos prejuízos que causam para o bem-

estar social. Propõe-se, como estratégia para resgatar a paz social e a reversão do cenário, um 

policiamento dinâmico, caracterizado pela integração da polícia com a comunidade de uma 

determinada localidade. Um policiamento pró-ativo, moderno, efetivo e desencadeado de 

maneira pontual inteligente e inovadora, cujo enfrentamento da criminalidade se dê a partir da 

prevenção criminal, com participação popular. Essas estratégias estão diretamente ligadas ao 

emprego de um policiamento moderno e participativo, o qual denominou-se no presente 

estudo sobre a implementação do Programa Ambiente de Paz.. 

 

c) Baixos índices de medo do crime e altos índices de criminalidade: 

 

 Situação característica de uma comunidade indiferente aos altos índices criminais da 

localidade em que vive. É um quadro que causa estranheza, do qual se pode dizer 

popularmente como “banalização da criminalidade e da violência”. Circunstância preocupante 

para os encarregados de aplicação da lei, pois, em locais de alta incidência criminal, normal 

seriam o clima de medo e a sensibilidade as questões criminais. Situação que exige adoção de 

medidas preventivas imediatas, orientadas para os problemas sociais, e ações direcionadas aos 

autores contumazes de práticas delituosas. Importante também para a mudança do quadro, a 

realização periódica de reuniões comunitárias com participação direta dos policiais que atuam 

no setor sob sua responsabilidade, objetivando a sensibilização da comunidade para as 

questões de segurança pública. 

 

d) Áreas com baixos índices de medo do crime e baixos índices de criminalidade: 

 

Circunstância almejada por qualquer comunidade, pois retrata uma situação de tranquilidade 

pública e de harmonia social, onde a qualidade de vida das pessoas atinge um nível ideal, 
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resultando em sensação de segurança e confiança nos órgãos encarregados de promover a 

proteção da sociedade. Acredita-se que um policiamento comunitário e setorizado, com 

características de um policiamento moderno, onde o policial tem responsabilidade territorial, 

compromisso com a comunidade a que serve e relacionamento interativo com a população, 

tende a angariar a confiança das pessoas, resultando na situação ideal de convivência na 

comunidade. 

 

Vislumbra-se que são muitas as circunstâncias que podem influenciar a população quanto ao 

crime e ao medo do crime. Essas possibilidades foram analisadas e detalhadas 

individualmente, permitindo melhor compreensão das questões que afetam diretamente na 

sensação de segurança da comunidade. As agências terão mais possibilidades de sucesso na 

prevenção criminal e redução do medo se houver um planejamento estratégico sólido,  

acompanhando os locais e horários de maior incidência criminal, bem como o perfil dos 

principais autores e modalidades criminosas que atingem determinada  localidade. Deste 

modo, as agências, e mais propriamente as instituições policiais poderão reduzir as 

oportunidades e aumentar os obstáculos para a prática delituosa. Consequentemente, as teorias 

relacionadas à prevenção situacional são importantes ferramentas de prevenção criminal e 

redução do “medo do crime”. 

 

3.2) Prevenção situacional do crime: teorias aplicáveis. 

 

Pretende-se com a prevenção situacional, promover a articulação dos esforços da sociedade e 

do estado, particularmente através das forças policiais, de modo a controlar a incidência de 

crimes, por meio do diagnóstico de alguns fatores de oportunidades, tais como: 

 

a) vulnerabilidade (disponibilidade) das vítimas; 

b) incremento da vigilância; 

c) motivação dos agressores. 

 

Torna-se necessário também, traçar um paralelo entre as teorias aplicáveis e a prevenção 

situacional, através da teoria comunitária das janelas quebradas e a teoria das atividades 

rotineiras, com o fito de se verificar um paralelo entre o convívio comunitário e o 

cometimento de delitos. 
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Observando neste aspecto, percebe-se que atuando de maneira pontual nos fatores que 

favorecem a ação criminal, reduzindo as vulnerabilidades do ambiente e a disponibilidade 

(vulnerabilidade) das pessoas, criam-se locais mais vigiados e seguros, aumentando-se as 

dificuldades para a prática de crimes. O delito é encarado como uma prática que se utiliza de 

oportunidades e que pode ser controlada por ações no ambiente físico. Com relação a estas 

questões, Cano esclarece (2006, p. 150) e aponta que o ambiente é fator preponderante; 

 

Os programas de prevenção situacional pretendem reduzir as oportunidades de 

ocorrência de crimes ou atos de violência em determinados locais, atuando 

diretamente sobre eles. A meta é a modificação do meio social para torná-lo menos 

susceptível à ocorrência de delitos. Por trás deste modelo está a teoria das 

oportunidades, que ressalta a importância não de mudar o agressor potencial, mas de 

tentar reduzir as oportunidades para que transgrida. 

 

Nessa mesma linha, Rolim (2006, p. 136) reforça a importância de promovermos o controle 

de alguns “facilitadores” do crime, através da prevenção situacional: 

 

[...] é possível sistematizar as iniciativas destinadas a tornar o crime mais difícil e, 

portanto, menos provável. Quando defendemos melhor o alvo do crime (pessoas 

e/ou objetos), tornamos mais difícil aos eventuais infratores a aproximação do alvo, 

desenvolvemos políticas que estimulam as pessoas a agir de forma correta e educada 

e estabelecemos o controle de alguns “facilitadores” do crime – como armas e 

drogas, estamos fazendo com que a decisão de cometer um delito seja mais 

complicada. Da mesma forma, aumentamos o risco dos infratores quando 

melhoramos as condições de vigilância, seja ela formal – oferecida pela polícia, 

pelos guardas ou funcionários de um estabelecimento – ou natural – que pode ser 

oferecida por câmeras, ambientes iluminados, remoção de obstáculos que permitam 

a ocultação de pessoas, etc. 

 

Assim, de acordo com o assunto do presente trabalho monográfico, serão ressaltadas as 

teorias ligadas ao ambiente, à comunidade, às oportunidades e, consequentemente, à 

caracterização da prevenção situacional. O objetivo é realizar uma abordagem teórica com o 

foco envolvendo as comunidades locais do sistema de redes de relações formais e informais, 

de amizade, parentesco e outras que, de alguma forma, podem promover um processo de 

socialização e de aculturação dos indivíduos em favor da prevenção. 

 

Dessa maneira, optou-se discorrer pelas teorias aplicáveis à prevenção situacional, tais como: 

a teoria das janelas quebradas e a das atividades rotineiras. A primeira faz uma correlação 

entre a comunidade e a degradação do ambiente; a segunda parte do princípio de que, no dia a 

dia das pessoas, tem-se a máxima de que “a oportunidade faz o ladrão”, o que obviamente 

necessita ser minimizada, focando-se na diminuição criminal. 
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Tais teorias esclarecem que a presença policial junto à comunidade age sob vários aspectos, 

como na responsabilidade pelo território (bairros, ruas, logradouros) com a participação da 

comunidade agindo na solução conjunta dos problemas ligados à violência e criminalidade, 

além de sua conscientização na importância pela prevenção. As premissas são de que tanto a 

polícia quanto a comunidade são responsáveis pela busca da redução das oportunidades do 

crime. 

 

Nesse sentido, tem-se como objetivo a contextualização do desenvolvimento da prevenção 

situacional, com a interpretação crítica das teorias que a caracterizam, com o fito de apontar 

sua aplicabilidade na prevenção da prática de crimes, notadamente os violentos, que atrelam 

os sentimentos de medo e insegurança. Pretende-se fazer um paralelo no sentido de se mostrar 

que o trabalho conjunto entre o policial e cidadão é fundamental para minimizar as 

oportunidades do crime, reduzindo os riscos de vitimização nas comunidades envolvidas. 

“Iniciativas de prevenção costumam ter mais sucesso, quando combinam diferentes 

abordagens para o maior número possível de fatores de risco”. Rolim (2006; p.120). 

 

3.2.1)Teoria das Janelas Quebradas 

 

Baseado no enfoque comunitário, nesta teoria, segundo os autores Wilson e Kelling (1982), 

tem-se a imagem de janelas quebradas para explicar como a desordem e a criminalidade 

poderiam, aos poucos, infiltrarem-se numa comunidade, causando a sua decadência e a 

consequente queda da qualidade de vida. 

 

Wilson e Kelling (1982) sustentam que, se a janela de uma fábrica, ou de uma edificação 

qualquer  for quebrada e não houver a manutenção de forma imediata, as pessoas que por ali 

passarem poderão concluir que ninguém se importa com aquela situação e que, naquela 

localidade, não há autoridade responsável pela preservação da ordem. Reforça ainda a teoria 

que em pouco tempo, algumas pessoas começarão a atirar pedras para quebrar as demais 

janelas ainda intactas, diante da sensação de abandono provocada pela situação. 

 

A partir desse momento, todas as janelas estarão quebradas e as pessoas que por ali passarem, 

concluirão que ninguém será responsável por aquele prédio e tampouco pela rua em que se 

localiza a edificação. Inicia-se, assim, a decadência da própria rua e daquela comunidade. A 
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essa altura, “desocupados, imprudentes, ou pessoas com tendências criminosas”, sentir-se-ão 

à vontade para o início de práticas delituosas ou mesmo morar naquela rua, cuja decadência já 

é evidente. O passo seguinte será o abandono daquela localidade pelas “pessoas de bem”, 

deixando o bairro à mercê dos “desordeiros”. Wilson e Kelling(1982). Pequenas desordens 

levam a grandes desordens e, mais tarde, ao crime, é o que afirmam Wilson e Kelling (1982, 

p.32): 

 

Uma comunidade estável, na qual as famílias cuidavam de suas casas, se 

preocupavam com as crianças dos outros e desconfiavam de intrusos indesejados, 

pode se transformar, em poucos anos, ou até mesmo meses, em uma selva 

assustadora. Uma propriedade é abandonada, o mato cresce, uma janela é quebrada. 

Adultos deixam de repreender crianças e adolescentes desordeiros; as crianças, 

encorajadas, tornam-se mais desordeiras. Famílias se vão, adultos sem laços 

mudam-se para a comunidade. Adolescentes desordeiros começam a se reunir na 

frente da loja da esquina. O comerciante pede que se retirem; eles recusam. Brigas 

ocorrem. O lixo se acumula. Pessoas começam a embriagar-se em frente aos bares; 

com o tempo, um bêbado deita na calçada e se permite que lá fique. Os pedestres  

são abordados por mendigos”. 

 

A relação entre desordens, medo (percepção da insegurança) e diminuição das formas de 

controle social tradicional (ou destruição dos laços comunitários) é explicitada por Kelling e 

Coles (1996, p. 20): 

 

O comportamento desordeiro, desregulado e não responsabilizado sinaliza para os 

cidadãos que a área é insegura. Respondendo de maneira prudente e com medo, os 

cidadãos ficarão fora das ruas, evitarão certas áreas e diminuirão suas atividades 

normais de rotina e associação. À medida que os cidadãos se retiram fisicamente, 

eles também se retiram dos papéis de apoio mútuo aos seus co-cidadãos nas ruas, 

dessa maneira diminuindo os controles sociais informais que anteriormente 

ajudavam a manter a comunidade, à medida em que a atomização social vai se 

colocando. Por fim, o resultado para uma tal vizinhança, cujo tecido da vida urbana 

e das relações sociais foi minado, é o aumento da vulnerabilidade com relação ao 

influxo de mais comportamento desordeiro e crimes sérios. 

 

Nesse sentido, verifica-se que a desordem leva à criminalidade, a tolerância com relação a 

pequenos delitos e contravenções levará à criminalidade violenta. As implicações em termos 

de política pública criminal seriam, assim, cruciais, uma vez que “a manutenção da ordem 

poderia prevenir crimes.” (Kelling e Coles, 1996, p.22) 

 

Uma praça pública depredada e com iluminação deficiente acaba tornando-se foco de 

concentração de desocupados, de usuários de drogas, enfim, de infratores que, ao contrário de 

famílias que poderiam desfrutar de um local de lazer, acabam se apoderando dos referidos 
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ambientes, como se fossem seus territórios particulares, afastando desta forma, a comunidade 

de bem daquele local. 

 

Dessa maneira, na ocasião em que um infrator vier a danificar benfeitorias de uma praça 

pública, ou quebrar uma lâmpada de um poste público, danificando o patrimônio, o poder 

público deve se fazer presente, sempre com uma postura vigilante e, imediatamente, reparar 

os danos, mostrando que não é o infrator quem domina aquela área, mas sim, o Estado, afinal, 

espaço degradado é local propenso à incidência criminal. 

 

O exemplo marcante que caracteriza a relação direta entre ambientes degradados e crime está 

nos aglomerados urbanos (favelas) dos grandes centros. Esses locais, geralmente são 

desprovidos de saneamento básico, de urbanização e de áreas de lazer, transformando-se em 

um lugar composto de becos, vielas e pouca iluminação, propiciando não somente 

esconderijos e refúgios de criminosos, mas também um local ideal para a prática de delitos. 

 

Doravante, pode-se concluir que é maior a incidência criminal num local onde impera o 

descuido, a deterioração e a desordem. Para mudar esse cenário, é preciso esforço conjunto 

entre poder público e comunidade, para juntos preservarem o ambiente sadio e em condições 

de ser melhor utilizado, principalmente pela comunidade ordeira. Espírito Santo e Meireles 

(2003, p.130) ratificam que o ambiente desestruturado interfere nos índices de criminalidade, 

quando afirmam: 

 

As nossas favelas enquadram-se na categoria de espaços degradados de que falam 

Wilson e Kelling, espaços facilitadores do desvio, muitos deles inexpugnáveis, dada 

a severa topografia. São milhares em todo o Brasil. O uso dos morros e favelas das 

grandes cidades brasileiras para o tráfico de drogas, o contrabando de armas e a 

utilização desses espaços por marginais como esconderijo, parece seguir a lógica das 

“janelas quebradas”. 

 

Verifica-se que, a presença do Estado em locais degradados, melhorando e revitalizando o 

espaço público, extingue a sensação de abandono e, consequentemente, os delinquentes. Cria-

se um ambiente ideal para livre circulação das pessoas de bem. 

 

Referente à presença das autoridades públicas nos ambientes degradáveis e propensos à 

criminalidade, tornando-se locais menos vulneráveis e mais organizados, Moore e 

Trojanowicz (2002, p. 21), assinalam: 
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Instituições governamentais podem ser incentivadas a lidar com situações que levem 

a delitos. Pode-se solicitar à autoridade pública responsável pelas construções que 

repare grades ou cercas para prevenir as incursões de delinquentes predadores e a 

lacrar apartamentos desabitados para eliminar locais de consumo comum para 

viciados em drogas e clubes para gangues de jovens. O órgão encarregado pela 

limpeza urbana pode ser incentivado a retirar carros abandonados e outros entulhos 

de rua. 

 

Assim, o entendimento da teoria das janelas quebradas pode ser demonstrado a partir do 

detalhamento apresentado na figura 2, com as argumentações feitas por Wilson e Kelling 

(1982), autores da presente teoria. 

 

Figura 2 - Ilustração explicativa dos fundamentos da teoria das janelas quebradas 

 

 

Figura 1: Ilustração explicativa dos fundamentos da teoria das janelas quebradas, Juiz de Fora-Dez2014. 

Fonte: Adaptado da teoria das janelas quebradas de Wilson e Kelling (1982). 

 

Observa-se que a relação da teoria das janelas quebradas tem ligação com a presença policial 

em uma determinada comunidade, garantindo segurança do espaço público, conservação do 

patrimônio público/privado e liberdade de ir e vir da população. A aproximação entre policial 

e comunidade forma uma importante parceria na busca de melhorias para o bairro, através da 

identificação de locais com iluminações deficientes, da proteção contra danos em patrimônios 

públicos e, sobretudo, através da discussão e sugestão de medidas de prevenção criminal, para 

tornar o ambiente das comunidades menos degradado e melhor de se viver 

 

 

. 
• Aumento da deterioração física não reparada. 

. 
• Acréscimo de preocupação pela segurança pessoal. 

. 
• Decréscimo na participação pela manutenção da ordem na rua.  

. 
• Aumento de delinquência, brigas, vandalismo e comportamento desordeiro nos 

locais. 

. 
• Consequente aumento da deterioração e ausência da comunidade de bem nas ruas. 

. 
• Criminosos em potencial, de fora do bairro, atraídos pela vulnerabilidade, movem-

se para a localidade. 
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3.2.2) Teoria das atividades rotineiras. 

 

Traduz-se numa corrente moderna de interpretação das causas do crime desenvolvida por 

Cohen e Felson (1979). Por essa abordagem, Rolim (2006) parte do pressuposto de que os 

crimes acontecem em contextos rotineiros percebidos pelos infratores. Sua fundamentação 

tem grande aplicabilidade, principalmente nos centros urbanos, cujo ambiente é propício para 

a prática de crimes, diante das oportunidades encontradas. 

 

Cohen e Felson (1979) inauguraram seus estudos a respeito das atividades rotineiras com 

explicações utilizadas a respeito de crimes predatórios, em um artigo então publicado. Eles 

investigaram as características do delito, ao invés de verificarem particularidades do 

criminoso. Em seus argumentos, mostraram que o crescimento acentuado das ocorrências 

criminais, notadamente após a Segunda Guerra Mundial, deveram-se às alterações das 

atividades caseiras, consideradas de rotina, para o exercício de funções em ambientes 

externos. 

 

Essa é uma teoria que interpreta a evolução das taxas de crime não através das características 

dos criminosos, mas das situações em que os crimes ocorrem. Para que um ato delituoso 

ocorra, é necessário que haja uma convergência, no tempo e no espaço, de três elementos: 

 

1º) ofensor motivado predisposto a cometer um delito; 

2º) alvo disponível, seja um objeto ou pessoa; 

3º) ausência de guardiões capazes de prevenirem ilícitos. 

 

Pode-se extrair da teoria das oportunidades, que o crime é resultado da interligação entre 

pessoas e objetos no tempo e no espaço. O movimento, no entanto, acontece sem uma 

conformidade de opiniões. O crime é um produto de escolhas não controladas, todavia 

voltadas para os princípios da oportunidade. Nesse contexto, Dantas, Persijn e Silva Júnior 

(2007, p.7) observam que existe relação entre os atores (vítima, ofensor e guardião) 

envolvidos na prática de um crime: 

 

O modelo de criminalidade proposto por Cohen e Felson (1979) inclui ainda a 

consideração de que o aumento da taxa de criminalidade estaria relacionado com a 

variação do número de alvos convenientes (correlação direta) e de guardiões efetivos 

(correlação indireta). De maneira específica, os autores argumentam que os padrões 

de trabalho, lazer e moradia, na sociedade moderna, afetariam a disposição das 
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variáveis de ocorrência do fenômeno do crime, nomeadamente, o tempo (estação do 

ano, dia da semana e horário) e o lugar em que os agentes motivados e alvos 

estariam alinhados. 

 

Portanto, o crime, particularmente contra o patrimônio, está intimamente unido a três fatores 

primários: o dispêndio de energia e os obstáculos que serão exigidos do ofensor para a prática 

do crime, aliado à mensuração do risco que irá enfrentar ao praticá-lo e, por fim, o valor, as 

vantagens e a recompensa que serão ofertadas pela concretização de sua ação. 

 

Apreciando esses fatores, permite-se que se organizem estratégias para tornar o crime mais 

difícil, com maior risco e menor oportunidade para a sua realização. Rolim (2006) relata que 

as oportunidades criam o crime. A experiência internacional pode mostrar que a redução 

acentuada dos chamados “crimes de oportunidade” pode abarcar também, eventos violentos e 

situações trágicas. 

 

Cohen e Felson (1979) concordam que a mudança nas atividades do dia a dia da comunidade 

para alterar o montante de oportunidade criminal. Desta maneira, para a criação original da 

teoria, um ato criminal, como já foi citado, deve ser visto e interpretado a partir de três 

elementos básicos: um ofensor motivado, um alvo disponível e a ausência de guardiões 

prontos e atentos para prevenir o delito.(figura 2). 

 

Portanto, se um desses pontos, representados no triângulo do crime, for eliminado, pode-se 

evitar a prática delituosa, simplesmente por se promover  um desequilíbrio do cenário ideal. 

Bondaruk (2007) ratifica essa afirmativa ao descrever que, para prevenir o crime, é necessário 

afastar um dos três fatores da teoria das oportunidades. Um determinado criminoso pode se 

ver  desmotivado quando maximiza-se o nível de vigilância ou tornando o acesso à vítima 

mais difícil. Dessa maneira, se não houver como atuar diretamente sobre a vontade do agente, 

as forças policiais, bem como a comunidade devem criar obstáculos e reduzir a oportunidade 

de ação criminosa. A polícia pode então focar na prevenção, aumentando sua ostensividade, 

não obstante, pode e deve também ampliar a ação de presença para mais próximo de sua 

comunidade, em uma área pré-definida. 
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Figura 3 – Triângulo do crime 

 
Figura 3: Triângulo do crime, Juiz de Fora-Dez2014 

Fonte: Adaptado da teoria das atividades rotineiras por Cohen; Felson (1979). 

 

Desta forma, as pessoas passam a adotar medidas para a sua própria segurança, cuidando 

também de seu patrimônio, criando, assim, uma cultura de fiscalização consciente com vistas 

à minimizar as oportunidades das ações de delinquentes. A união desses esforços entre polícia 

e comunidade dificulta as intenções e práticas daqueles que estejam motivados a cometer 

crimes, pelo simples fato de atuarem não somente sobre suas vontades, mas na redução das 

oportunidades para se praticar o crime. 

 

Assim, a presença e a atuação da Polícia Militar junto à comunidade, vão atuar principalmente 

nas causas do crime, podendo operar de forma preventiva, se antecipando ao cometimento do 

crime e impulsionando a participação da comunidade na promoção da segurança pública, 

diminuindo riscos e oportunidades. 

 

A inclusão de uma participação preventiva entre polícia e comunidade enriquece as medidas 

de proteção, que passam a se definir como ações conjuntas. Tais ações podem aumentar a 

vigilância formal e informal e reduzir a vulnerabilidade do alvo, evitando que o “triangulo do 

crime” se concretize, independente da vontade do ofensor. 

 

ALVOS 
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que possibilitem 
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Analisando o conteúdo deste estudo monográfico, pode-se amoldar os fatores da teoria para a 

realidade de uma comunidade, focando-se na prevenção criminal através de uma vigilância 

mais efetiva, não se esquecendo das medidas de proteção, e claro, sob os três aspectos 

básicos, quais sejam: comportamento do infrator, conduta do cidadão e a interação 

comunitária. 

 

Em relação ao comportamento do agente do crime, pretende-se minimizar as oportunidades 

que ele encontra para agir contra uma comunidade. Quanto à conduta do cidadão, espera-se 

um aumento na cultura de prevenção, reduzindo-se riscos, com o fim de se impedir ações 

delituosas. Com relação à aproximação dos órgãos de segurança pública, pretende-se mostrar 

que a interação polícia-comunidade está envolta em benefícios para a confiança e a 

credibilidade das pessoas, aumentando a sensação de segurança da comunidade. 

 

Verifica-se então, que, para que se tenha melhores resultados com a prevenção do crime, é 

imprescindível inserir o policial junto à comunidade, criando uma sólida parceria, sem se 

esquecer da importante a participação do cidadão no planejamento do emprego policial, 

discutido através de reuniões comunitárias periódicas. 

 

Felson e Clark (1998) ressaltam que a junção entre as teorias pesquisadas possui a capacidade 

de mostrar como a sociedade, distribuída no espaço e no tempo, pode alterar as oportunidades 

para o crime. Com o princípio geral de que as oportunidades “criam” o crime, os 

pesquisadores estabelecem, então, dez princípios considerados essenciais: 

 

1º) as oportunidades exercem influência em todas as causas do crime; 

2º) as oportunidades para o crime são altamente específicas; 

3º) as oportunidades para o crime são concentradas no tempo e no espaço; 

4º) as oportunidades para o crime dependem dos movimentos da vida diária; 

5º) um crime produz oportunidades para outro; 

6º) alguns produtos oferecem mais atração para as oportunidades de crime; 

7º) mudanças sociais e tecnológicas produzem oportunidades para o crime; 

8º) oportunidades para o crime podem ser reduzidas; 

9º) a redução de oportunidades não desloca o crime para outras áreas; 

10º) a redução de oportunidades pode produzir amplos declínios no crime. 

 



58 
 

As oportunidades demonstram que as causas do crime estão diretamente ligadas às facilidades 

que são encontradas na seleção e escolha da vítima, bem como um ambiente favorável para os 

infratores, do que se pode concluir que a adoção de medidas preventivas pode contribuir 

favoravelmente para a diminuição do crime. 

 

Dessa forma, conhecer cada fase preparatória da prática do delito torna-se um mecanismo 

importante para que sejam tomadas medidas preventivas que desestimulem o crime. Essa 

afirmativa é ressaltada por Bondaruk (2007, p. 58), quando relata que “toda ação delitiva 

segue uma sequência mais ou menos padrão de fases, ainda que possa variar por fatores 

internos (delinqüentes e vítimas) e externos, como o ambiente”. 

 

A próxima seção tratará sobre a gestão do policiamento moderno através das teorias do 

policiamento comunitário e de prevenção situacional. 
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4) GESTÃO DO POLICIAMENTO MODERNO 

 

 

Neste capítulo, são expostas as estratégias empregadas na gestão moderna do policiamento, 

haja vista que urge a necessidade de se avaliar novas estratégias, com vistas a fazer frente à 

nova realidade da segurança pública. Os modelos atuais de gestão da segurança pública 

embasam-se na premissa de que as forças policiais se tornarão mais efetivas com a 

participação da sociedade civil, na busca do compartilhamento de experiências e no 

fornecimento de informações sobre prevenção criminal. Para Rolim (2006, p. 70), torna-se de 

extrema importância a busca de um trabalho conjunto entre polícia e sociedade civil, quando 

então assinala: 

 

Mesmo para o que se convencionou chamar de “luta contra o crime” a polícia 

normalmente não vai a lugar nenhum se não contar com o apoio da população. Se as 

pessoas não registram os crimes e se não estão dispostas a testemunhar ou a prestar 

informações, a polícia ficará de mãos atadas. Mas o papel a ser desempenhado pelos 

cidadãos quanto a segurança é também central se o assunto for a prevenção do 

crime. De fato, uma comunidade relativamente organizada e disposta a agir em prol 

de sua própria segurança pode fazer muito, evitando a prática de vários tipos de 

crimes. 

 

É uma das principais estratégias do policiamento moderno, desenvolver uma gestão com o 

foco na prevenção, buscando repelir e se afastar da imagem de uma polícia repressiva e 

reativa, dando espaço a um setor público que seja visto pela sociedade como uma estrutura 

pública de proteção. Para Rolim (2006), o que se busca na verdade, é uma identificação entre 

os policiais e as comunidades onde atuam. 

 

As estratégias modernas de gestão do policiamento exigem que o policial militar não seja tão 

somente o protetor, mas o educador e um pedagogo da cidadania, ratificando a imagem da 

instituição como uma corporação prestadora de serviço à comunidade de bem. Atuando dessa 

forma, a polícia passa a ter mais mecanismos que a confirmem como uma prestadora de 

serviço confiável e respeitada no meio social, afastando visões distorcidas sobre o verdadeiro 

papel que exerce junto à população. Nesse contexto, a SENASP (Secretaria Nacional de 

Segurança Pública), reforça a importância do policial comunitário no contexto social, com a 

seguinte descrição: 
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O policial é uma referência muito cedo internalizada entre os componentes da 

comunidade. A noção de medo da polícia, erroneamente transmitida na educação e 

às vezes na mídia, será revertida desde que o policial se faça perceber por sua ação 

protetora e amiga. (BRASIL, 2007, p.37) 

 

Na condução das estratégias do policiamento contemporâneo, o policial militar tem a 

incumbência de atuar com o objetivo de servir e proteger o cidadão de bem. Agir com o foco 

na prevenção, respeitando, garantindo e promovendo os direitos e garantias individuais das 

pessoas, sem discriminação de qualquer natureza. Desta forma, o policial se tornará cada vez 

mais uma referência de apoio, de solidariedade e de guardião de sua comunidade. 

 

A seguir, apresenta-se um comparativo entre o modelo de policiamento tradicional e o 

moderno, esclarecendo-se as características de ambos, bem como, qual visão de futuro deve 

ser seguida na atual sociedade globalizada, de modo que se possa fazer frente ao avanço da 

criminalidade e, ao mesmo tempo, aos anseios da sociedade contemporânea, no que tange ao 

respeito à atuação das forças policiais. 

 

4.1) Modelos de policiamento: tradicional x moderno. 

 

Pode-se verificar em nosso país que, nas décadas de oitenta e noventa houve uma contínua 

elevação dos crimes violentos, principalmente nas regiões metropolitanas e nas periferias das 

grandes cidades do país. O aumento considerável da violência e da criminalidade levou 

muitos pesquisadores sobre segurança pública a questionarem e a emitirem diversas opiniões 

sobre a atuação das forças policiais baseadas no modelo de policiamento tradicional ou 

reativo, de modo que estas não tinham a capacidade de fazer frente ao aumento dos índices de 

crimes violentos. Tal modelo ainda vem sendo amplamente criticado e interpretado pelos 

teóricos, como sendo impotente para o enfrentamento da questão. Ratificando as críticas ao 

modelo tradicional, Rolim (2006, p. 44) afirma a necessidade de construção de um novo 

processo de policiamento: 

 

O desafio, por isso, não é o de “ajustar” o modelo atual de policiamento, nem o de 

investir mais recursos nele, mas sim o de construir um novo modelo, dotado de uma 

nova racionalidade. Independentemente das posições que possamos construir no 

debate em torno desse novo modelo, o que todas as pesquisas e estudos de avaliação 

sobre o policiamento contemporâneo demonstram à exaustão é que o “modelo 

reativo” não funciona e que todas as tentativas de renová-lo ou de emprestar-lhe os 

meios necessários para alcançar seus pretendidos objetivos irão fracassar. 
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Rolim (2006) não só critica a ineficiência do modelo tradicional, mas propõe a implantação de 

um novo modelo com vistas a mudar toda a sistemática da atuação policial, incluindo 

estratégias contemporâneas de contenção da criminalidade, abandonando qualquer 

semelhança ao modelo tradicional. Esse entendimento é compartilhado por grande parte dos 

estudiosos da violência e criminalidade que a todo instante estendem seus conhecimentos em 

vários pontos do país. De acordo com Cerqueira, Lobão e Carvalho (2005), o modelo 

tradicional de combate à criminalidade, cujas estratégias se restringem à detenção, 

incapacitação e reabilitação do delinquente, não tem sido eficaz, além de ser amplamente 

questionado por vários estudiosos em segurança pública. O modelo reativo, caracterizado e 

focado na repressão, na atuação pós-delito, na centralização do poder e no distanciamento 

cada vez maior entre polícia e sociedade, tem demonstrado fragilidade e resultados obsoletos 

na redução criminal. 

 

Dentro dessa concepção, Cerqueira, Lobão e Carvalho (2005, p. 13) também reforçam as 

críticas ao policiamento tradicional: 

 

Com o crescimento das cidades e o processo de desenvolvimento econômico 

ocorrido nessa época, os espaços urbanos se tornaram paulatinamente complexos, 

fazendo com que o modelo tradicional de policiamento orientado para o incidente, 

implantado nas reformas judiciais liberais dos séculos XVIII e XIX, entrasse em 

crise. Em vários países, desde a década de 1960, já se percebia a necessidade de 

desenvolver um novo modelo de polícia que equacionasse os graves problemas de 

segurança pública, uma vez que o modelo tradicional além de não responder com a 

eficácia desejada, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade, era 

alvo das críticas recorrentes da sociedade em relação à questão da truculência 

policial. 

 

Conforme se observa, o ponto principal da questão enfoca que o modelo reativo de 

policiamento não tem características voltadas para a solução de problemas  crônicos e 

reincidentes das comunidades, além do que, tal modelo não possui características elementares 

para a solução das causas que levariam a um ato criminoso. 

 

As práticas policiais no modelo tradicional, conduzem os policiais a desenvolverem  suas 

atividades rotineiras de maneira neutra e distante. O policial aguarda pela notificação de um 

crime para ativar seu trabalho, atuando como uma força reativa, em detrimento da prevenção. 

A esse respeito, Moore e Trojanowicz (2002, p. 15 e 16) descrevem algumas falhas sobre 

modelo tradicional: 
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Uma delas é que as táticas são essencialmente reativas. Elas dependem de alguém 

observar um crime e chamar a polícia. Isto deixa muitos crimes – aqueles “outros 

invisíveis” que não produzem vítimas ou testemunhas que estejam dispostas a se 

mobilizar – fora do alcance da polícia. [...] Assim, há uma lacuna nas capacidades da 

polícia de lidar com certos tipos de delitos e certos tipos de delinquentes. Um 

segundo problema destas táticas é que elas falham na prevenção dos crimes, exceto 

através dos mecanismos de incapacitação e de intimidação. Na estratégia 

profissional de policiamento, a prevenção do crime é desenfatizada, em favor da 

reação após a ocorrência do fato. É dada pouca ênfase à mobilização dos cidadãos 

para se defenderem. Uma falha menos óbvia dessa estratégia reside no fato de 

desencorajar uma estreita parceria de trabalho com a comunidade. 

 

O modelo tradicional de policiamento decorre, ainda, do isolamento das instituições policiais, 

o qual conduz a um comportamento institucional inacessível ao controle externo, o que torna 

muito difícil qualquer interferência vinda da sociedade civil, na condução de regras e 

procedimentos planejados para o desenvolvimento do trabalho policial. Indiscutivelmente, 

esse distanciamento da polícia reforça a baixa efetividade nos resultados de sua ação, por falta 

de suporte e apoio da comunidade. Faltam, portanto, ao mesmo tempo e paradoxalmente, 

controle interno e descentralização. (Soares, 2004). 

 

Nesse contexto, (Soares, 2004, p.3) observa sobre o modelo reativo de funcionamento 

policial, classificando-se como improdutivo: 

 

O modelo de funcionamento policial, além de reativo, é inercial, porque tende a 

reproduzir padrões tradicionais, sem que haja qualquer avaliação a respeito de sua 

eficiência ou adequação às novas exigências da sociedade democrática e plural 

contemporânea. O modelo é fragmentário porque são fragmentárias as demandas às 

quais submete as iniciativas institucionais. 

 

Desta maneira, torna-se peculiar no modelo reativo que a polícia apenas se relacione com a 

comunidade, quando emerge um ilícito, quando então é acionada. Caso contrário, se mantém 

distante, sem qualquer tipo de relacionamento preventivo com o cidadão, numa demonstração 

equivocada de  separação física em uma mesma sociedade, momento em que de um lado, 

inertes estão os encarregados de aplicação da lei e de outro a comunidade ordeira. 

 

Rolim (2006, p. 34) comenta a respeito dessa ausência de contato da polícia com a 

comunidade, natural de um modelo tradicional de policiamento: 

 

Os policiais só interagem com as comunidades nos momentos em que são chamados 

– agora são completamente estranhos. Eles não conhecem as pessoas a quem devem 

oferecer proteção e não possuem qualquer informação relevante sobre as 

particularidades locais, suas tradições ou conflitos básicos. 
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O que se percebe em grande parte, é uma ênfase nos esforços e nos gastos de recursos ainda 

maior nas atividades de repressão ao crime, o que consequentemente acaba por conduzir as 

ações policiais à negligência de outras demandas tão importantes e que não somente estão 

ligadas ao fenômeno da criminalidade, mas que podem estar associados, em muitos casos, a 

uma sensação de segurança de determinada comunidade. 

 

Os esforços das atividades profissionais dos policiais no modelo tradicional é em sua grande 

parte voltado para os infratores, prevalecendo a “caça de marginais” e de variados agentes 

contumazes de delitos. Tal estratégia coloca os policiais como agentes que pouco se importam 

com a comunidade de bem, o que por sua vez pode levar a conclusão de que, sendo pessoas 

ordeiras, cuja conduta é pautada pela legalidade, não fazem parte dos objetivos da polícia ou 

não são o cliente principal. Observa a esse respeito, Rolim (2006, p. 35) quando então 

assinalou: 

 

O modelo mais comum de policiamento que estamos examinando faz com que a 

maioria dos policiais habite um mundo definido pelas “ocorrências” com as quais 

estão sempre em contato. Dessa forma, há uma tendência de que os policiais se 

obriguem a lidar com fenômenos extremos que são caracteristicamente dramáticos e 

dolorosos, uma vez que a vida normal das comunidades e o dia a dia das pessoas – 

que não estão envolvidas com o crime e que não foram por ele vitimadas – não 

guardam qualquer relação com o seu trabalho. 

 

Portanto, percebe-se que um novo modelo de policiamento é fundamental para que as forças 

policiais possam desenvolver suas atividades num estado democrático de direito. Enquanto no 

modelo tradicional as definições tornam o combate ao crime o objetivo principal do 

policiamento, os conceitos do policiamento comunitário e de proximidade, característico do 

policiamento moderno, conferem uma importância maior às questões policiais de prevenção e 

redução do medo da comunidade. Assinalam Moore e Trojanowicz (2002, p. 13): 

 

Enquanto o combate ao crime profissional encoraja a polícia a manter certo 

distanciamento da comunidade para garantir imparcialidade no seu trabalho, o 

policiamento comunitário defende um relacionamento estreito com a comunidade 

para poder alcançar um controle da criminalidade mais eficaz e para garantir as 

respostas da polícia às questões que realmente afligem a comunidade. Estas 

diferenças pareciam suficientemente grandes para que alguns participantes 

defendessem a adoção de um dos conceitos em detrimento dos demais. 

 

Tais argumentos conduzem as ideias mais uma vez para o entendimento de que um modelo de 

policiamento moderno, de fato merece ser discutido pelos agentes da área de segurança, como 

uma estratégia importante, capaz de orientar mudanças nas práticas e nos procedimentos ora 
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em operação das instituições policiais de todo o Brasil, tornando-as mais percebidas pela 

comunidade ordeira e profissionais na condução da segurança pública. 

 

Pretende-se criar cenários e tendências para qualificar a gestão do trabalho policial nos dias de 

hoje, de modo a buscar um padrão de excelência necessário ao desafio de servir e proteger a 

sociedade, promovendo a paz social. Essa é sem dúvida, uma tarefa indispensável para que se 

coloque em prática um modelo moderno, competente e inovador que busque alcançar uma 

mudança de comportamento na atividade profissional, a fim de responder de forma 

satisfatória às diversas exigências da sociedade e a superar os obstáculos relacionados a 

execução de um trabalho de qualidade. Dentro desses princípios, Rolim (2006, p. 39) afirma: 

 

Parece claro que uma estrutura policial reconhecidamente competente em seu 

trabalho e que receba, por conta disso, o respeito e a admiração popular terá maiores 

possibilidades de exercer sobre esta mesma população uma influência positiva e, 

nesta relação, de ver aumentar as suas próprias possibilidades de êxito. 

 

Por esse ângulo, percebe-se que o modelo de policiamento moderno aplicável na sociedade 

contemporânea exige das forças policiais uma atuação baseada em diagnósticos estatísticos, 

com o emprego do policiamento baseado em estratégias de prevenção. O êxito das políticas 

preventivas se consolidará a partir do policiamento comunitário e de aproximação com o 

cidadão, com o foco na busca de  objetivos comuns e solução conjunta dos problemas 

inerentes à criminalidade. Assim, polícia e comunidade terão consenso e harmonia, colocando 

em prática ações integradas de intervenções com foco nas causas, de modo a prevenir e barrar 

o crime, entre outros problemas sociais. Para Soares (2004), os pontos principais do modelo 

contemporâneo de policiamento são: formação e valorização profissional, gestão do 

conhecimento, estrutura organizacional adequada ao planejamento e à avaliação, o que requer 

qualificação dos dados e dos diagnósticos; prevenção; controle externo com transparência e 

participação da sociedade. 

 

O modelo de policiamento tradicional, assim como o moderno, mostraram ser importantes por 

destacarem um desafio diferente ou por definirem uma nova realidade com vasto terreno a ser 

explorado pelas forças policiais, com vistas a  atingir maior produtividade e efetividade contra 

os principais problemas de criminalidade. A polícia de Minas Gerais já destacou e encarou a 

importância de novos desafios, através de estratégias modernas de policiamento, 
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caracterizadas por diagnósticos e soluções dos reincidentes problemas das comunidades sob a 

sua guarda, dentre várias outras propostas modernas. 

 

O Estado de Minas Gerais, através de sua Polícia Militar, promoveu nos últimos anos, 

importantes transformações com vistas a tornara corporação ainda mais profissionalizada, 

cidadã e moderna. Várias inovações foram feitas na educação policial militar. Disciplinas 

como Polícia Comunitária e Direitos Humanos se tornaram prioritárias na grade curricular e 

passaram a ser obrigatórias em todos os cursos de formação e especialização. Priorizou-se a 

gestão do conhecimento e as atividades de inteligência, permitindo uma atuação focada em 

bases sólidas de informações criminais através de diagnósticos originados em programas 

avançados de estatística criminal, proporcionando ao policial atuar preventivamente nos locais 

e horários de maior incidência. As ações inovadores e colocadas em prática pela polícia 

mineira têm relação direta com aquelas em que Rolim (2006, p. 63) tratou como iniciativas 

bem sucedidas: 

 

Inúmeras pesquisas têm demonstrado que medidas proativas de policiamento com 

foco bem determinado, prioridades estabelecidas e abordagens orientadas para a 

resolução de problemas podem ser, de fato, inibidoras da criminalidade. Enfim, 

podemos concluir que a polícia terá mais chances de reduzir as taxas de 

criminalidade se concentrar suas atenções em áreas de risco, em determinados 

horários, no perfil de certos infratores potenciais e também no das vítimas. 

 

Não obstante, outras iniciativas contemporâneas foram promovidas, como cursos de 

professores e promotores de polícia comunitária e de direitos humanos, os quais se 

multiplicaram na instituição, através de um processo dinâmico de disseminação de instrutores, 

proporcionando um ambiente de novas descobertas e de aproximação com a sociedade, 

baseando-se na filosofia do policiamento comunitário. 

 

Com vistas a alcançar melhores resultados na aplicação das estratégias de policiamento 

moderno, a Polícia Militar de Minas Gerais, no ano de 2012, implementou o “Programa 

Ambiente de Paz” na zona norte da cidade de Juiz de Fora, solidificando a parceria entre a 

polícia e a comunidade. A principal estratégia do citado programa é aproximar o policial da 

comunidade atendida, estabelecendo uma relação amistosa com os cidadãos, na medida em 

que proporciona um canal direto de comunicação entre a instituição e a sociedade. Um dos 

objetivos do PAMP é a descentralização do poder de decisão, transformando as causas locais 

em prioridade para o comando da base comunitária do PAMP. 
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Reforçando as ações de aproximação e de prevenção, Rolim (2006, p. 65) ressalta uma 

relação direta com as características do policiamento setorizado descritas no parágrafo 

anterior, quando salienta: 

 

Um novo modelo, proativo, de policiamento deve estar tão próximo e vinculado às 

comunidades quanto possível, inclusive com a retomada dos patrulhamentos a pé. A 

ideia central nesse caso é substancialmente diferente daquela direcionada para o 

número de prisões efetuadas ou a taxa de resolução de crimes. Ela parte do princípio 

de que um percentual muito significativo dos crimes, especialmente os chamados 

“crimes de oportunidade”, podem ser evitados. E compartilha também o pressuposto 

de que uma intervenção racional das forças policiais, em parceria com entidades da 

sociedade civil, pode alterar várias das condições que são preditivas do crime e da 

violência. Por conta disso, o ponto central desse novo modelo deve ser a prevenção. 

O trabalho policial passaria a ser avaliado pelo mal que ela foi capaz de evitar, ou 

seja, pelas ocorrências criminosas e violentas que ela soube impedir, e não pelos 

resultados alcançados diante do mal já praticado. Afirmá-lo assim pode parecer 

estranho em um contexto no qual nos acostumamos a pensar em “prevenção” no 

âmbito de políticas sociais e nunca no âmbito das tarefas específicas de 

policiamento. 

 

As iniciativas tratadas nesta seção são de uma polícia moderna, que se quer colocar à frente de 

seu tempo e que já percebeu a importância de criar estratégias firmes de prevenção, com 

participação direta da comunidade, rompendo o desafio de superar o modelo tradicional, que 

já tem esgotado suas ferramentas de combate ao crime dos dias atuais.  

 

A seguir, serão apresentadas relevantes considerações sobre o policiamento comunitário e a 

sua importância para a solução dos problemas relacionados às tensões e conflitos sociais. 

 

4.2) Contextualizações sobre o policiamento comunitário. 

 

Com o fim de expor a importância dos assuntos relativos ao vasto tema de polícia 

comunitária, faz-se necessário elaborar uma abordagem inicial dos aspectos que conduziram 

as mudanças que ainda estão ocorrendo no cenário internacional e nacional, de modo a 

passarmos por todo o histórico dos fatos que permearam a implantação de tais medidas 

inovadoras no campo da segurança pública, além de um detalhamento acerca do modelo 

comunitário de polícia. 
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4.2.1) O início da polícia comunitária no mundo: exemplos significativos. 

 

O assunto “polícia comunitária” não é um tema recente no cenário brasileiro, tampouco no 

internacional. A melhor abordagem histórica se faz a partir das principais estratégias de 

atuação das polícias em atenção às diferentes épocas e localidades distintas. A análise desses 

tópicos será o início para o entendimento da forma de relacionamento existente entre as forças 

policiais e a sociedade. 

 

Já na Inglaterra, em 1829, verificam-se as primeiras tentativas em se estruturar a então polícia 

metropolitana de Londres em uma força baseada em pilares que pudessem unir os objetivos 

institucionais voltados para a sociedade civil, que acabou conhecida por “Scotland Yard”. 

Como gestor dessas ações, o então Ministro do interior da época, Sir Robert Peel, promoveu a 

adoção de nove princípios que acabaram norteando as ações e procedimentos a serem 

adotados pela Instituição (FERNANDES; COSTA, 1998). 

 

Tais mudanças promoveram uma severa reforma na polícia da Inglaterra. Os princípios de 

Robert Peel podem ser evidenciados conforme Rodrigues et al. (2008, p. 4): 

 

1. Prevenir o crime, a desordem ao invés de reprimir a população com o uso da força 

militar e punições severas; 2. A atuação da polícia depende da aprovação pública; 3. 

A polícia deve assegurar o desejo de cooperação do público na aplicação das leis; 4. 

A cooperação do Público com a polícia fará diminuir, proporcionalmente, o total da 

força física utilizada; 5. A polícia não assegurará apoio público satisfazendo a 

opinião pública, mas ao demonstrar constantemente serviço imparcial à lei. Servindo 

à lei, servindo as pessoas sem considerar sua posição social ou riqueza, mostrando 

cortesia, e ao estar preparada para sacrificar a si mesma para proteger e preservar a 

vida; 6. A força física somente deverá ser usada pela polícia, quando a persuasão, o 

aviso e a advertência se mostrarem ineficientes para obter a cooperação do público 

na observância da lei ou para restaurar a ordem; 7. A polícia é o público, e o público 

é a polícia. Em outras palavras, a polícia constitui-se de membros do público que são 

pagos para dar a sua atenção em tempo integral; 8. É importante para a polícia 

abster-se de usurpar os poderes do judiciário ou punir os indivíduos, julgar ou punir 

culpados. Em outras palavras, não é função da polícia ser juiz ou carrasco; 9. 

Reconhecer sempre que o teste de eficiência e de eficácia da polícia será a ausência 

do crime e da desordem, e não a evidência visível da ação policial. 

 

O modelo de policiamento inglês, como se pôde observar acima, sugere uma forma de 

atuação policial mais voltada para os cidadãos. O tratamento do crime como um fato social e a 

sua prevenção, ficaram bem evidenciados nos princípios mencionados. O policial é encarado 

como integrante do grupo social e suas atividades peculiares não são comparadas a de um 
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carrasco, mas sim, como as de um profissional responsável pela garantia dos direitos dos 

cidadãos. 

 

Mesmo depois de muitos anos do início da difusão dos princípios de Peel, várias forças 

policiais do planeta passaram por diversos processos de mudanças em seus conceitos. Muitas 

dessas mudanças, infelizmente não tinham como foco de suas atuações operacionais, as ações 

voltadas para a sociedade. Observa-se, por exemplo, os governos autoritários na América 

Latina, que utilizavam as forças policiais para a repressão da população, o que acabou por 

gerar o afastamento da sociedade civil das instituições policiais. 

 

Não obstante, na França, o modelo mais característico das forças militares é marcado por um 

regime mais repressivo. Conforme observa Finco (2009, p. 16):  

 

[...] o modelo francês (que influenciou profundamente a polícia brasileira) nasce 

com uma vocação totalitária, como instrumento do rei, que buscava sua hegemonia 

sobre todo o território nacional. Neste caso, o policiamento tinha um caráter 

repressivo e objetivava a defesa do estado, personalizado na figura de Luiz XIV. 

 

A figura de Luiz XIV está intensamente ligada ao período do absolutismo, onde o monarca 

era a própria figura do poder, momento em que as decisões e atuações de repressão giravam 

em torno dele. Esse período foi marcado por características de difícil convivência social. O 

povo se via relegado a deixar a sua liberdade em um plano inferior. Observa-se tal realidade 

quando descreve Cotrim (1999, p. 130): 

 

[...] no século XVII, o processo de centralização do poder atingiu o seu ponto 

máximo com Luís XIV (1661-1715), rei da dinastia dos Bourbons. Conhecido como 

o Rei Sol, Luiz XIV tornou-se o símbolo supremo do absolutismo francês, 

atribuindo-se a ele a famosa frase L’État c’est moi (o Estado sou eu). 

 

Cotrim (1999, p. 130), ainda observa que a formação do Estado francês teve, em meio a 

outras medidas, a “criação progressiva de um exército nacional subordinado ao rei”. Neste 

contexto, observa-se uma forte influência na formação da força pública voltada para o Estado 

e não para a sociedade. 

 

Em face de todo esse contexto apresentado, o modelo veio a ruir em virtude da Revolução 

Francesa no final do século XVIII, momento em que passava a vigorar a preocupação com a 

propagação da igualdade, fraternidade e liberdade, colocando fim em uma difícil época e 
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dando início a um imperioso regime de convivência regulada numa maior legalidade. Isto é 

evidenciado conforme Fernandes e Costa (1998, p. 14): 

 

A Revolução Francesa foi o grande marco. O lema da Igualdade, da Fraternidade e 

da Liberdade expande-se para todo o Mundo. Enfim a humanidade soltava a sua voz 

e simbolicamente dava o brado anunciando o limiar de uma nova época, que seria 

consubstanciada na busca pelo respeito aos direitos inalienáveis da pessoa humana. 

No final do século XVIII, os acontecimentos históricos na França gerariam novas 

expectativas, que multiplicar-se-iam a partir do continente europeu para todo o 

mundo, favorecendo o surgimento de novos ideais na sociedade, e habilitando os 

homens para uma fase nova em suas relações com o aparelho do Estado. 

 

Verifica-se, diante dessas vertentes, duas lógicas de atuação das forças policiais: a prevenção 

e a repressão. A prevalência de um padrão sobre o outro pode desenvolver um processo de 

aproximação ou distanciamento da população do poder público. 

 

No decorrer dos anos no cenário mundial, a polícia comunitária vem alcançando uma 

significativa importância, momento em que os governos e órgãos policiais passaram a utilizá-

la como uma estratégia inovadora, de modo a alicerçar os seus procedimentos perante as 

demandas da sociedade. Muitas experiências de sucesso puderam ser percebidas em vários 

países, como no Japão, Estados Unidos, Canadá e em alguns países da Europa, como a polícia 

de proximidade na Espanha. 

 

Tomando-se por base os Estados Unidos, segundo o livro do Curso Internacional de 

Multiplicador de Polícia Comunitária - Sistema Koban (BRASIL, 2008, p. 116): 

 

[...] o maior destaque americano é o programa desenvolvido na cidade de Nova 

Iorque. No início dos anos 90, Lee P. Brown, Chefe de Polícia daquela Cidade, 

encontrou dois problemas sérios na polícia: o alto índice de criminalidade e a pesada 

burocracia do departamento. Iniciou um processo de profunda mudança em que os 

conceitos do policiamento tradicional seriam substituídos por processos mais 

modernos e mais próximos da comunidade. Adotando medidas estruturais, 

operacionais e de marketing, o conceito da polícia mudou consideravelmente. Isto 

tudo associado a um amplo programa de Governo que integrava todos os órgãos 

públicos. Um dos pontos importantes do programa era o ‘Tolerância Zero’, que 

coibia todos os tipos de crimes e infrações às normas sociais. 

 

As alterações nas estratégias da polícia se deram, principalmente, em virtude da implantação 

do programa de “tolerância zero”, momento em que todas as modalidades de crimes passaram 

a ser alvo da polícia, assim como o bem-estar da sociedade passou a ser a principal meta da 

polícia de Nova Iorque. 
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Nos Estados Unidos, uma outra inovadora estratégia foi adotada. Conhecida como 

policiamento orientado para a solução de problemas, a modalidade tem como foco a 

comunidade e principalmente as suas características, as quais são utilizadas para a solução dos 

problemas de insegurança pública. 

 

Dessa maneira, percebe-se claramente uma forte presença de aspectos que passam a ser 

indispensáveis para grandes mudanças, conforme se pode observar, segundo Skolnick e 

Bayley (2006, p. 37): 

 

O enfoque orientado para a solução de problemas de Goldstein já foi testado em 

várias comunidades americanas. Em Madison, Wisconsin, por exemplo, a polícia era 

constantemente chamada ao pátio do shopping center no centro da cidade devido a 

pessoas que estavam se comportando de modo bizarro e desordeiro. Reportagens 

afirmavam ser em torno de mil o número de pessoas envolvidas nesses tumultos, 

descrevendo o shopping como um refúgio para desempregados e vagabundos das 

ruas. Não é de surpreender que o público tenha começado a evitar o shopping, e os 

negócios sofreram as consequências. Ao estudar o problema por um certo período, a 

polícia constatou que apenas treze indivíduos eram responsáveis pelo problema 

todo: tinham estado sob supervisão psicológica e seu comportamento estranho só se 

manifestava quando deixavam de tomar os remédios prescritos para eles. A polícia 

começou a trabalhar com as autoridades de saúde mental e criou um sistema mais 

rigoroso de supervisão para essas pessoas. Em pouco tempo, o problema do 

shopping center tinha sido resolvido, os negócios começaram a aumentar, e a polícia 

ficou livre para tratar de outros assuntos. 

 

Existem exemplos diversos em vários outros países que poderiam ser mencionados, entretanto 

há de se analisar, que o policiamento comunitário possui características destacáveis que 

podem e devem ser utilizadas como ferramenta de mudança, além do que, o estilo deve 

também ser considerado como política de segurança pública para a sociedade e 

principalmente para as instituições policiais. 

 

4.2.2) O policiamento comunitário no Brasil e em Minas Gerais. 

 

Ainda hoje, no imaginário coletivo ainda paira a ideia da polícia brasileira ligada aos sinistros 

episódios que permearam a época da ditadura, obviamente enfatizada pela repressão política, 

momento em que a polícia era a principal ferramenta de fazer valer os interesses do Estado. 

 

Neste sentido, há de se considerar alguns trechos históricos, conforme Cotrim (1999, p. 474): 

 

No período de 1964 a 1985, o Brasil foi governado por militares, que impuseram 

uma cruel ditadura. Cinco militares sucederam-se no poder: Castelo Branco, Costa e 
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Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Para evitar os protestos da sociedade, o regime 

militar cassou os direitos de voto e calou as oposições por meio da censura ou pela 

violência da repressão policial. Muitos brasileiros foram mortos e torturados pela 

polícia política nesse período. 

 

As manifestações da sociedade em virtude das precárias condições político-sociais eram 

reprimidas com a violência policial, assim como uma gama de direitos e outros interesses da 

sociedade eram válidos apenas se associados aos interesses do Estado. Quando da vigência do 

Governo Costa e Silva, avaliado como aquele que utilizou o mais bizarro mecanismo de força 

editado pelo regime militar. De modo a ilustrar melhor os termos do AI-5
5
, observa-se, 

conforme Cotrim (1999, p. 476), que, 

 

O AI-5 conferia ao Presidente da República poderes totais para reprimir e perseguir 

as oposições. Por exemplo: ele podia fechar o Congresso Nacional, as Assembleias 

Legislativas e as Câmaras de Vereadores; suspender os direitos políticos de qualquer 

cidadão pelo prazo de 10 anos; cassar mandatos parlamentares e suspender a 

garantia do habeas-corpus. Tamanho era o poder ditatorial conferido ao Presidente 

da República que excluíam-se de qualquer apreciação judicial todos os atos 

praticados de acordo com o AI-5. 

 

Ainda segundo Cotrim (1999), o ponto máximo da repressão política aconteceu no Governo 

Médici, do ano de 1969 a 1974, momento em que vários direitos fundamentais do cidadão 

foram suprimidos, e em todos os setores da sociedade brasileira, podia-se sentir o peso das 

medidas da ditadura militar. 

 

Observa-se nesse contexto, que o cenário político no Brasil sedimentava naquele período uma 

cultura de repressão nas instituições policiais, que refletia no contato com a sociedade e na 

garantia dos direitos individuais.  

 

Pode-se avaliar então que, a repressão era uma constante nas práticas de atuação das forças 

policiais, obviamente voltada em desfavor daqueles que se insurgiam contra o sistema. Tais 

circunstâncias podem explicar a imagem pouco popular das forças policiais, a qual 

permaneceu por longos anos em meio a sociedade brasileira. 

 

______________________ 

5
O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 

Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e 

produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando 

poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal 

considerados (FGV.disponível em:< http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies> acesado em 19Dez2014) 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies%3e%20acesado
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A partir do Decreto Lei 667 de 02 de julho de 1969, as Polícias Militares deixam de ser um 

“Exército Estadual” e passam a exercer missões de segurança pública em contato com a 

sociedade (Souza, 2003). As experiências pioneiras com o policiamento comunitário então 

registradas começam a ser observadas a partir da década de 1990 (CERQUEIRA, 2001). 

 

Eis que em 1988, surge a nova constituição brasileira, carreando ao conjunto do ordenamento 

jurídico brasileiro as garantias aos direitos fundamentais do cidadão e importantes alterações 

no funcionamento das organizações de Estado. 

 

Neste sentido, pertinentes iniciativas de mudança no ultrapassado modelo repressivo da 

polícia foram surgindo no país e acabaram norteando a elaboração de políticas de segurança 

pública, direcionadas de fato, aos propósitos sociais. 

 

Em Minas Gerais, de acordo com Souza (2003, p.10), de 1775 a 1969, “a Polícia Militar de 

Minas Gerais cumpriu o papel de um verdadeiro Exército Estadual, executando atividades 

bélicas de infantaria, que se caracterizavam pelo cumprimento de missões repressivas em 

detrimento da ação preventiva.” 

 

No período compreendido entre 1969 e 1988, ainda em Minas Gerais, inicia-se a “Grande 

Reforma Policial”, segundo Espírito Santo e Meireles (2003, p.179). A reforma se passou em 

dois períodos: de 1969 a 1979, quando ocorreu a implantação, e de 1979 a 1988, quando 

houve a consolidação do modelo. 

 

Em março de 1989, na cidade de Belo Horizonte é então implantado o modelo de 

policiamento definido como “Policiamento Distrital”. Tal modelo foi planejado de modo que 

a cidade de Belo Horizonte fosse dividida em quatro regiões geográficas sob a 

responsabilidade de Batalhões da Polícia Militar, no que tange ao policiamento ostensivo. 

Tais regiões, foram então divididas em “subáreas”, que também foram divididas em “setores”, 

os quais representavam um conjunto de “subsetores” . O subsetores receberam o nome de 

Distritos, onde eram concentrados os recursos humanos e logísticos da PM. (SOUZA e 

LOPES, 1989). 
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O Policiamento distrital teve como modelo referencial o “Community Patrol Officer 

Program” (CPOP) de New York e o modelo do Departamento de Polícia Metropolitana de 

Tóquio – HEISHICHO, segundo Souza e Lopes (1989, p. 21 a 22) 

 

Campos (1990, p.37) descreve que o Policiamento Distrital tinha os seguintes pressupostos: 

 

a) Abrangência de segurança pública; 

b) Segurança, direito e obrigação de todos; 

c) Maior interação entre a Polícia Militar e a comunidade; 

d) Satisfação da aspiração social; 

e) Solução mais rápida dos problemas comunitários; 

f) Exercício, por parte dos integrantes da PM, da autoridade de polícia de preservação da 

ordem pública. 

 

Observa-se que o Policiamento Distrital, pode ser considerado o embrião do atual 

policiamento comunitário na cidade de Belo Horizonte, assim como um dos pioneiros em 

Minas Gerais. 

 

Bastava a elaboração de documentação pertinente em Minas Gerais, a respeito do 

policiamento de proximidade. Importantes experiências do policiamento comunitário 

surgiram então no ano de 1993, através da Diretriz de Planejamento de Operações da Polícia 

Militar de Minas Gerais n.º 3008 (DPO 3008/1993). A aproximação entre polícia e 

comunidade decorrente das diretrizes da DPO 3008, colocou à mostra a precariedade de 

recursos materiais e a ineficiência das forças policiais em minimizar sozinha os problemas de 

criminalidade e garantir a segurança pública. 

 

4.2.3) A polícia comunitária e a sua fundamentação legal. 

 

As etapas para a implementação do policiamento comunitário está sedimentado em um vasto 

embasamento legal, com vistas a legitimar suas ações e confirmar que a participação da 

sociedade é de suma importância na construção das políticas e ações de segurança pública. 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco de modificações em muitos aspectos da 

sociedade brasileira, sobretudo nas garantias de direitos, expostas no artigo 5º. Remetendo-se 
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aos regimes autoritários e suas consequências, foi sem dúvida, um grande avanço para o início 

da construção da democracia no Brasil. 

 

Deve-se considerar que como lei máxima no país, a Constituição Federal Brasileira, 

principalmente em seu art.144 (BRASIL, 1988), é o principal norte das atividades das 

instituições, onde então encontra-se o devido amparo legal, a fim de propiciar uma maior 

legitimação perante a sociedade. 

A nova carta magna brasileira possui características que ampliam a liberdade da sociedade, de 

modo que esta possa, inclusive, encaminhar ao poder público as demandas estruturais 

necessárias para a implantação de importantes mudanças, legitimando desta forma a 

participação social, com a abertura de canais que permitam canalizar a participação ativa dos 

cidadãos. 

 

Verifica-se então, que é legal e legítimo à sociedade brasileira, debater sobre as questões de 

segurança pública conjuntamente com os órgãos de defesa sociais nos estados da federação. 

Dessa discussão, pode-se consolidar ferramentas úteis para a implantação de projetos que 

atendam aos anseios locais das comunidades. 

 

Da mesma forma, reza ainda a Carta Magna que, incumbe-se às polícias militares a 

preservação da ordem pública, através do policiamento ostensivo (BRASIL, 1988). O termo 

“preservação da ordem pública” oferece um amplo sentido na atuação da Polícia Militar de 

Minas Gerais e das outras corporações, oferecendo um leque muito acentuado de opções e 

direções que essas forças policiais podem seguir. 

 

Corroborando com essa premissa, segundo Silva (2003, p. 399), 

 

[...] na vertente da ‘preservação da ordem pública’, implicam o domínio de 

conhecimentos que capacitem os policiais a tomar decisões diante de situações 

imprevisíveis e complexas do dia-a-dia, para o que a criatividade e o bom senso 

devem ser estimulados, e não o condicionamento militar. Uma coisa não é 

compatível com a outra, mas simplesmente treinar o policial para cumprir ordens e 

agir sem refletir sobre as suas próprias ações é assemelhá-lo a um robô, o que só 

seria possível em situações em que ele não precisasse pensar... Enfim, com essas 

transformações, o adjetivo ‘militar’ do nome Polícia Militar passou a referir-se mais 

à hierarquia e à disciplina internas, para efeito de controle do pessoal. Diferente, 

portanto, do que ocorria antes de 1964. 
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Ao se conservar o termo “forças auxiliares e reserva do exército”, mantém-se as polícias 

militares no capítulo da segurança nacional, promovendo um perfil muito diferente daquele 

que deveria possuir. Deve-se ressaltar que polícias militares possuem uma missão muito mais 

social do que de enfrentamento, em atenção aos tipos de demandas que surgem durante o 

cotidiano. 

 

A Constituição de 1988 não só manteve as Polícias Militares como ‘forças auxiliares e reserva 

do Exército’ (Art. 144, §6º) assim como registrou no capítulo da Segurança Pública – e as 

polícias – com o sugestivo título: ‘Da Defesa do Estado’ [...]”.O texto fortalece tendência 

anteriores á nova constituição e pode explicar a manutenção do tipo de atuação das polícias 

militares voltado em sua grande maioria para o confronto armado, gerando uma visão mais 

belicista das instituições do que aquela voltada para a aproximação comunitária. 

 

Outra observação reside no policiamento ostensivo como a principal estratégia de atuação das 

polícias militares. Sob esse prisma, por exemplo, verifica-se que a farda, as viaturas 

caracterizadas e as postos fixos de policiamento, bem destacado neste trabalho, são algumas 

manifestações de que a ostensividade das polícias militares acabam por auxiliar no 

cumprimento de sua função constitucional. 

 

4.2.4) Comunidade. 

 

Compreender o conceito de comunidade é essencial para o entendimento da complexidade 

dos relacionamentos e situações envolvidas, e para que se possa alinhar da melhor forma a 

atuação das forças policiais. 

 

Segundo Trojanowicz e Bucqueroux (1994, p. 91), 

 

[...] a própria natureza da comunidade constitui um dos primeiros problemas 

enfrentados por alguém que tenta iniciar esforços para lidar com o crime, a 

desordem e o medo. Uma comunidade agrícola coesa de 5000 habitantes, uma 

cidade industrial, uma capital, uma cidade universitária, uma metrópole – todas 

diferem radicalmente em termos de taxas de criminalidade, grau de homogeneidade 

ou heterogeneidade cultural, recursos financeiros e institucionais, condições 

políticas e medo do crime. 

 

Visualizando tais fatos, é possível uma melhor observação acerca dos problemas a serem 

encontrados nas comunidades, visto que eles podem ser percebidos de diferentes maneiras 
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quando se concentra o foco nas diferenças geográficas, sociais e econômicas. Da mesma 

maneira, pode-se inferir que hà também diferenciadas demandas no que se refere à segurança 

pública. 

 

É importante que haja respeito às diferenças encontradas dentro das comunidades, haja vista 

que o entrosamento das necessidades e interesses de moradores e instituições pertencentes à 

comunidade são de suma importância para o funcionamento harmônico entre os órgãos e as 

pessoas. Para Bauman (2003, p. 101),  

 

A sociedade era imaginada como o pai poderoso, rigoroso e às vezes implacável, 

mas sempre pai, alguém a quem sempre se podia recorrer em busca de ajuda em 

caso de problemas. Tendo desde então dispensado, ou tendo sido roubada de muitos 

dos eficientes instrumentos de ação que manejava nos tempos da soberania 

inconteste do Estado-nação, a ‘sociedade’ perdeu muito de sua aparência ‘paternal’. 

Pode algumas vezes ferir, e dolorosamente; mas no que diz respeito ao suprimento 

dos bens necessários para uma vida decente e para enfrentar as adversidades do 

destino, ela parece perturbadora de mãos vazias. Por isso as esperanças de salvação 

que podem vir das torres de controle (adequadamente tripuladas) da ‘sociedade’ 

definham e se esvaem. Por isso também a ‘boa sociedade’ é uma noção a que a 

maioria de nós não dá maior importância, e cuja consideração seria vista como uma 

perda de tempo. 

 

O conceito de comunidade se apresenta de maneira muito complexa, tendo em vista que os 

ambientes são constituídos por uma heterogeneidade marcante de pessoas com diferentes 

interesses e classes sociais, não obstante todos possuírem a garantia da segurança pública 

como um grande objetivo comum. 

 

Por conta dessas circunstâncias, os órgãos públicos precisam esboçar mecanismos de 

abordagem a essas ambientes, respeitando toda a complexidade existente no interior das 

comunidades e oferecendo apoio aos moradores ou seus representantes na construção de suas 

atividades. 

 

Destaca-se, portanto, que o conceito de comunidade está profundamente ligado ao conjunto 

de cidadãos presentes em uma localidade, e cujos interesses são muitas das vezes difusos. 

Entretanto, todos caminham no objetivo de auxiliar na ordem pública e no bem-estar da 

coletividade. Nesse contexto, o conhecimento do poder público a respeito dessa 

heterogeneidade pode abarcar formas mais adequadas de intervenção nessas localidades, 

visando o alinhamento dos interesses da maioria da coletividade. 
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4.2.5) Policiamento comunitário. 

 

Assuntos envolvendo o policiamento comunitário vem sendo alvo de discussões e 

planejamentos por várias forças policiais, em âmbito nacional e internacional, haja vista ser 

encarada como um importante mecanismo que desponta para a administração do controle 

social, e que é focada na participação da sociedade civil organizada. 

 

Diversos são os autores que visam conceituar o “policiamento comunitário”, dentro dos 

aspectos da segurança pública, com foco nos espaços geográficos, da complexidade das 

visões que cada um possui acerca do tema. 

 

Segundo Trojanowicz e Bucqueroux (1994, p. 5), 

 

O policiamento comunitário exige um comprometimento de cada um dos policiais e 

funcionários civis do departamento policial com sua filosofia. 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 rápida, imediata e efetiva 

aos crimes individuais e as emergências, com o objetivo de explorar novas 

iniciativas preventivas, visando a resolução de problemas antes que eles ocorram ou 

se tornem graves. 

 

Partindo dessa premissa, o policiamento comunitário passa ser implementado nas 

organizações policiais em meio a uma profunda mudança de mentalidade com o foco na 

sociedade e na ruptura dos antigos hábitos da repressão que compunham uma visão 

tradicional de polícia. 

 

A sociedade necessita estar preparada para tal aproximação, uma vez que várias foram as 

situações que associaram o passado de repressão, em nosso cenário nacional, às organizações 

policiais. Muitas dessas associações acabaram posicionando a instituição sempre em uma 

situação de críticas severas e muitas vezes descabidas no que se refere à sua real atuação. 

 

Muitas dessas tristes situações são relembrados quando em algum momento, casos de 

violência e corrupção policial são lançados na mídia, promovendo uma ideia de que todos os 

integrantes das organizações policiais são truculentos e corruptos. Em vista disso, cabe ao 

próprio policial essa mudança, como profissional que está diretamente ligado à sociedade, 

atendendo-a e promovendo espaços que permitam essa aproximação. 
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Para Trojanowicz e Bucqueroux (1994, p. 4), tais obstáculos não podem impedir a 

aproximação policial da comunidade em que serve, devendo a todo instante focar-se neste 

importante instrumento, quando diz: 

 

Policiamento comunitário é uma filosofia e uma estratégia organizacional que 

proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa 

de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, 

priorizar e resolver problemas contemporâneos tais como crime, drogas, medo do 

crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do bairro, com o objetivo 

de melhorar a qualidade geral da vida na área. 

 

Nesse contexto, o policiamento comunitário está direcionado exclusivamente para uma 

filosofia de aproximação e participação mútua, certo de que a sociedade estará em atividade, 

atuando em prol de uma melhoria de qualidade de vida. Silva (2003, p. 351), também 

corrobora com essa assertiva e reforça que essa ideia deve ser compartilhada: 

 

Num momento em que se reconhece a necessidade de que a segurança seja 

compartilhada por todos, não há como seguir adiante sem investir pesadamente na 

democratização da polícia, no interesse da segurança de todos os segmentos sociais, 

dos quais se espera a união de esforços contra o inimigo comum, o verdadeiro 

criminoso, encontrado em qualquer lugar. 

 

O policiamento comunitário ou interativo, desenvolve por sua vez, uma aproximação entre a 

polícia e a comunidade, não somente ao indivíduo isolado, assim como também promove uma 

aproximação em os órgãos públicos presentes no dia a dia da sociedade. Observa-se que 

muitos cidadãos estão em constante contato com os policiais em seus patrulhamentos, 

trocando informações úteis à rotina de suas comunidades e construindo laços de confiança 

mútuos. 

 

Desse contato diário, pode-se construir um canal de informações que acabam por auxiliar o 

planejamento do emprego consciente do policiamento, proporcionando uma diferença entre 

deter o conhecimento exato do que está ocorrendo em determinada localidade e desconhecer 

profundamente o caos, adotando medidas superficiais para a sua solução. 

 

4.2.6) O advento das bases de policiamento comunitário. 

 

As bases de policiamento comunitário já foram, dentro da Polícia Militar de Minas Gerais, 

uma estratégia de atuação que esteve em evidência, mas que, com o passar dos anos foram 
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sendo desativadas em função de vários fatores, dentre eles, e o mais significativo, acabou 

sendo a falta de efetivo policial militar. 

 

O estilo de policiamento a pé possui a sua importância em virtude de um maior tempo de 

permanência em meio à sociedade, permitindo o conhecimento real dos problemas do dia a 

dia nas comunidades. Para Skolnick e Bayley (2006, p. 29), essa aproximação favorece a 

solução de diversos problemas de fácil resolução: 

 

O que uma ronda a pé pode fazer, entretanto, é reduzir o medo do crime, em especial 

a onda de medo que paira em locais que parecem não seguir as normas e estar fora 

de controle. Patrulhas a pé eles sustentam, poderiam reduzir os ‘sinais de crime’ e de 

desordem, tais como vandalismo, pichações, comportamento agressivo e violento, 

mendigos pelas ruas, bicicletas e skates guiados perigosamente nas calçadas, 

bebedeiras em público, música muito alta e vagabundos dormindo em locais 

públicos. 

 

De certa maneira, com o passar do tempo, os moradores de uma comunidade, naturalmente 

passam a conhecer os policiais militares que trabalham em determinado posto de policiamento 

comunitário, visto que em virtude da rotina de seus serviços e de suas aproximações com 

muitas pessoas, as relações passarão a ser mais próximas e com maior riqueza de informações 

úteis ao policiamento.  As ações diárias serão em sua grande maioria preventivas, o que não 

afasta a possibilidade de atuações repressivas, legitimadas por aquela comunidade. Conforme 

Rolim (2006, p. 65), as ações policiais passarão a ser apoiadas pela comunidade, que passará a 

conhecer a rotina a as demandas policiais: 

 

Um novo modelo, proativo, de policiamento deve estar tão próximo e vinculado às 

comunidades quanto possível, inclusive com a retomada dos patrulhamentos a pé. A 

ideia central nesse caso é substancialmente diferente daquela direcionada para o 

número de prisões efetuadas ou a taxa de resolução de crimes. Ela parte do princípio 

de que um percentual muito significativo dos crimes, especialmente os chamados 

‘crimes de oportunidade’, podem ser evitados. E compartilha também o pressuposto 

de que uma intervenção racional das forças policiais, em parceria com entidades da 

sociedade civil, pode alterar várias das condições que são preditivas do crime e da 

violência. Por conta disso, o ponto central desse novo modelo deve ser a prevenção. 

 

Na prática, uma estratégia adequada de modo a ratificar o processo de polícia comunitária, 

está ligada à elaboração de serviços que possam oferecer à sociedade um sentimento de 

confiança e credibilidade. 

 

Neste aspecto, observa-se que as estruturas fixas de policiamento permitem desenvolver 

mecanismos para que a aproximação e o permanente contato da polícia com a sociedade 
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sirvam como um norte de referências para as vítimas de crimes ou para a prevenção de fatos 

que não foram consumados. Ainda segundo Rolim (2006, p. 65), a comunidade precisa 

conhecer de perto o que a Polícia tem feito para a prevenção de crimes e não apenas de crimes 

solucionados: 

O trabalho da polícia passaria a ser avaliado pelo mal que ela foi capaz de evitar, ou 

seja, pelas ocorrências criminosas e violentas que ela soube impedir, e não pelos 

resultados alcançados diante do mal já praticado. Afirmá-lo assim pode parecer 

estranho em um contexto no qual nos acostumamos a pensar em ‘prevenção’ no 

âmbito de políticas sociais e nunca no âmbito das tarefas específicas de 

policiamento. 

 

A prisão de infratores e as apreensões diversas, aliados a um espaço cativo nos  noticiários das 

mídias falada, escrita e televisada, acabam por acarretar uma visão de “eficácia” por parte da 

polícia, entretanto, conforme Rolim, a ocorrência já foi consumada e o mal já é um fato 

confirmado. 

 

As bases fixas de policiamento comunitário possuem denominações diferenciadas em outras 

localidades, entretanto a filosofia no atendimento é mantida. Como exemplo, pode-se citar os 

modelos empregados em São Paulo e até mesmo no Japão, com estruturas fixas de 

atendimento em regime de vinte e quatro horas. Em meio à implantação dessas estruturas, há 

implicações de administração de recursos humanos e materiais necessários para a sua 

constituição. 

 

O modelo japonês de policiamento comunitário, criado há mais de 130 anos, favorece o 

policiamento a pé nas comunidades. Esse policiamento também é interligado através de 

bicicletas, viaturas policiais e até mesmo embarcações (BRASIL, 2008). Observa-se que o 

investimento no aparato policial de modo a incrementar a prestação de serviços, no modelo 

implantado no Japão, apresenta eficácia, com a delimitação e o posicionamento de postos 

fixos denominados Kobans
6
 e Chuzaishos

7
. 

 

Tais bases de atendimento à população transformaram-se em referências na procura e 

encaminhamentos dos problemas de segurança pública. Na mesma literatura, é mostrado que 

 

________________________ 

 
6
Kobans: Postos policiais japoneses localizados no meio urbano.  

7
Chuzaishos: Postos policiais japoneses localizados no meio rural. 
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o Japão soma cerca de 15.000 postos policiais para atendimento à população, e suas 

dimensões territoriais somam pouco mais que o estado de São Paulo, com cerca de 150 

milhões de habitantes (BRASIL, 2008). 

 

Da mesma forma, na Polícia Militar de Minas Gerais verificam-se os chamadas “Postos de 

Policiamento Comunitário”, ou PPC`s, que consistem em postos policiais que funcionam em 

regime de vinte e quatro horas por dia para o atendimento aos cidadãos. A filosofia 

implantada pela Polícia Militar de Minas Gerais tem sido empregada segundo a metodologia 

implantada no Japão, dando maior ênfase ao policiamento a pé e à aproximação da polícia 

com as comunidades. O que se observa, entretanto, como já citado em tópico anterior, que 

muitos destes postos tem sido desativados pela falta de efetivo policial. 

 

Neste sentido, verifica-se que as bases fixas de policiamento comunitário, que acabam por se 

tornar uma referência à população, podem representar um direcionamento a ser seguido, 

reservando-se as cautelas necessárias relacionadas com o tipo da região a ser atendida e com a 

melhor abordagem a ser empregada. Para Silva (2003, p. 367), as bases de policiamento 

devem ter o perfil do local a ser abrangido pelo policiamento daquela equipe: 

 

[...] fala-se muito, e com entusiasmo, das cabinas e distritos comunitários do Japão 

(Koban), mas seria um equívoco pensar em copiá-los pura e simplesmente sem levar 

em conta as diferenças culturais e a forma de o poder público se relacionar com a 

população naquele país. Assim, informados dos desenvolvimentos da polícia 

comunitária em outros países, importará indagar sobre os valores culturais da nossa 

própria sociedade, para saber até onde é possível adotar tal filosofia. 

 

 

O contexto apresentado constitui-se numa relevante importância das estruturas fixas de 

policiamento para as comunidades, associando a presença policial ao cotidiano das pessoas, 

como uma resposta para as suas demandas sociais. 

 

4.2.7) Responsabilidade territorial. 

 

As atividades policiais em uma região ou setor determinado possibilitam, obrigatoriamente, 

que o policial militar se mantenha num considerável espaço de tempo dentro de seu setor, 

conhecendo efetivamente os problemas e os moradores, de modo então a promover úteis e 

necessárias ações de rotina. Segundo Fernandes e Costa (1998, p. 87), conhecer a rotina dos 

moradores e comerciantes é primordial para o desenvolvimento de um trabalho eficiente: 
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A experiência originária da cidade de Aberdeen na Escócia, com os chamados ‘team 

policing’ ou equipes de policiamento, comprovam que, para que se efetive a 

comunitarização da polícia, é necessária a aplicação do exercício de policiamento 

com profissionais ambientados na circunscrição social onde se desenvolve a 

parceria. As partes devem se conhecer, pois somente através dos contatos pessoais 

de seus integrantes é que se obterá êxito no controle da criminalidade, visto que 

policiar é, sobretudo conhecer, investigar, obter informações, entre outros tantos 

aplicativos. 

 

Observa-se dessa maneira, que a permanência do policial militar junto a uma devida 

circunscrição geográfica acaba por gerar em um maior conhecimento da realidade dos 

problemas ali presentes, permitindo direcionar de forma mais eficaz e eficiente as possíveis 

soluções. 

 

Mesmo que ainda haja a consumação de alguns crimes, a riqueza de informações que os 

moradores locais podem repassar aos policiais daquela localidade se constitui em um 

diferencial de extrema importância. Nesse sentido, a credibilidade no serviço policial pode 

acarretar numa preciosa contribuição às investigações posteriores que ocorrerão acerca dos 

fatos, tudo isso gerado preliminarmente por intermédio da aproximação da força policial com 

moradores e a construção de um relacionamento sadio e capaz de mudanças significativas. 

Dessa forma, conforme ressalta Rodrigues, Miranda e Tatagiba (2008, p. 34), o conhecimento 

mútuo policial-comunidade é uma das principais estratégias de sucesso do policiamento 

comunitário: 

A fixação do efetivo policial ostenta-se como um grande avanço para o policiamento 

comunitário. À medida que o policial permanece num determinado setor de 

patrulhamento, é possível que conheça facilmente a sua realidade e os seus 

problemas; assim como se relacione com as pessoas do local. Deve-se evitar que os 

policiais comunitários sejam trocados com frequência. 

 

A permanência do policial nos setores de serviço também deve ficar atrelada ao fato de que se 

deve firmar o compromisso de não retirar os policiais da área já estabelecida para o 

policiamento comunitário, assim como pela manutenção das escalas de serviço, de modo que 

uma rotina seja estabelecida. Não obstante, uma rotatividade de policiais na área de 

policiamento trará exatamente o contrário: o desconhecimento da área, das pessoas que nela 

residem e trabalham no local e, principalmente, dos problemas locais. 

 

De acordo com Rodrigues, Miranda e Tatagiba, (2008, p.34), a responsabilidade territorial é 

indispensável no rol de estratégias do policiamento comunitário, e a define como: 
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Comprometimento do policial militar ou da OPM com uma área geográfica 

determinada, buscando todos os mecanismos junto à sociedade para a identificação 

dos problemas e as suas soluções. É a preocupação e o compromisso com os 

resultados a serem alcançados por parte da Polícia, no campo da Segurança Pública, 

visando atender satisfatoriamente as carências do grupo social atendido. A prática da 

mini-chefia ou minigerência e a fixação do efetivo facilitam a compreensão da 

responsabilidade territorial nas comunidades e nos setores de policiamento ostensivo  
 

A responsabilidade territorial traduz-se dessa forma em um sentimento de pertencimento do 

policial militar que está atuando diretamente no dia a dia das comunidades. Esse sentimento é 

construído por intermédio do envolvimento com as pessoas e com a área de atuação daquele 

profissional. 

 

Em seu cotidiano, o policial acaba por ser acionado exatamente por aquela comunidade 

durante o seu turno de serviço. Com o fim de dar respostas à sociedade local, ele se mantém 

presente e com as suas ações voltadas para a melhor prestação de serviço aos cidadãos. 

 

Por conta das demandas naturais da comunidade, o policial passa a ser encarado como peça 

importante neste cenário, cabendo-lhe aperfeiçoar habilidades suficientes para conduzir os 

conflitos na comunidade, objetivando a melhor solução possível. O policial acaba por ser 

eleito, de alguma forma, por parte da comunidade local, como mediador de conflitos e 

profissional responsável por sedimentar uma atmosfera de tranquilidade. Segundo Skolnick e 

Bayley (2006, p. 33), deve-se dar a autonomia necessária aos policiais empenhados nesta 

estratégia de policiamento: 

 

O policiamento deve ser adaptável. Para realizar esta tarefa, deve-se dar aos 

comandantes subordinados a liberdade para agir de acordo com suas próprias 

leituras das condições locais. A descentralização do comando é necessária para ser 

aproveitada a vantagem que traz o conhecimento particular, obtido e alimentado 

pelo maior envolvimento da polícia na comunidade. 

 

Quando se opta por dar a liberdade de ação aos policiais militares, estes naturalmente passam 

a se sentir responsáveis pelos problemas que estão presentes no setor em que atuam. De igual 

maneira, as comunidades passam também a partilhar da mesma conduta, proporcionando uma 

atmosfera de compartilhamento, por intermédio de um interesse conjunto: a não incidência do 

crime como pressuposto de uma atuação policial eficiente e, por outro lado uma localidade 

tranquila, culminando em maior qualidade de vida aos seus integrantes.  
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Quando então os policiais passam a usufruir de sua autonomia na tomada de decisões diante 

das demandas do local de atuação, conclui-se que os procedimentos podem estar mais 

adequados à realidade local. As mudanças significativas e perenes tendem a ser conduzidas 

por essa vertente, uma vez que os policiais locais, quando são conhecedores dos moradores e 

de seus problemas, têm uma atuação que passa a incidir direta e favoravelmente aos anseios 

da comunidade. 

 

4.2.8) Patrulhamento e policiamento. 

 

Um dos pontos que chama a atenção na doutrina do policiamento comunitário é a forma como 

os policiais militares acabam por realizar o patrulhamento rotineiro, vez que se focam em 

desenvolvê-lo de uma forma diferenciada da tradicional, enfatizando a seletividade e evitando 

a truculência. 

 

Ainda assim, de modo a reforçar os preceitos principais, os policiais tem a necessidade de 

estarem presentes em uma determinada área de atuação de forma permanente e sem 

rotatividade e, principalmente, comprometidos com aquela comunidade local e com os seus 

problemas. 

 

Por sua vez, realizado de forma distante das pessoas, o policial no patrulhamento motorizado 

acaba desconhecendo a realidade específica de uma determinada localidade, trabalhando de 

forma aleatória e vinculado a todo momento aos acionamentos da central de coordenação, 

desenvolvendo um rádio-atendimento. Dessa maneira, as atividades acabam por não alcançar 

o real propósito de ser notado e reconhecido pelas pessoas, a fim de construir a credibilidade 

para a transmissão e recepção de informações. 

 

Em conformidade com Skolnick e Bayley (2006, p. 36), atuar apenas na repressão, como 

então tem sido uma constante no policiamento tradicional, não traz em nenhum momento os 

efeitos desejados pela comunidade: 

O efeito de se aderir a essa estratégia centrada no incidente é que os recursos 

policiais são, em grande parte, perdidos. Nem as forças policiais resolvem os 

problemas, nem previnem contra o crime. Suas presenças visíveis, a pé ou 

motorizadas, têm sobre o crime um efeito questionável, como muitas pesquisas têm 

demonstrado. Ao se concentrarem em incidentes, as polícias têm perdido o controle 

sobre os seus trabalhos e a sua eficácia. A maior parte de seus recursos humanos está 

amarrada a um formato que os torna inviáveis para buscar abordagens mais efetivas 

para enfrentar os problemas de perturbação da ordem nas comunidades modernas. 
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Ao invés de um policiamento estagnado, com patrulhamentos aleatórios, conforme citado 

anteriormente, o policiamento na modalidade a pé, acaba por enfatizar uma estratégia muito 

adequada de maior aproximação, o que acaba por elevar em muito o tempo de permanência 

junto a uma determinada comunidade do que aquele realizado de forma motorizada. 

 

Dessa maneira, é importante frisar que os profissionais de polícia devem utilizar esse maior 

tempo de permanência, a fim de conhecerem de fato o seu setor de serviço, aproximando-se e 

interagindo com as pessoas. 

 

Passando então a estreitar os contatos e conhecer os moradores, estes passam também a 

conhecer os policiais militares e a confiá-los informações extremamente úteis de fatos que 

possam elucidar crimes e até preveni-los. Essa complexa convivência em um mundo cotidiano 

pode acarretar em consequências positivas para o controle da criminalidade e, por 

consequência, a mudança da imagem institucional da polícia. Segundo Rodrigues, Miranda e 

Tatagiba (2008, p. 34), a comunidade pode participar sim, mais ativamente das atividades 

diárias da polícia, apenas repassando informações relevantes: 

 

O policiamento comunitário, quando reconhecido por uma população participante do 

processo, tende a realizar prisões em número ainda maior que o policiamento 

tradicional, tendo em vista as informações que chegam através dos contatos com as 

comunidades. Percebemos que, quanto maior o contato entre a polícia e a população, 

maior será o número de informações produzidas. Podemos concluir que um bom 

policiamento preventivo de resultados, quando necessário, é capaz de produzir ações 

repressivas de qualidade, voltadas para o anseio social. As duas modalidades de 

ações acabam por se completarem, produzindo uma melhor sensação de segurança 

para o cidadão, e consequentemente, melhorando os indicadores de qualidade de 

vida na sociedade. Os policiais devem enfatizar o policiamento a pé, devido à sua 

facilidade em identificar os problemas e atender de maneira personalizada as 

comunidades. Os patrulhamentos motorizados, a cavalo, em bicicletas ou qualquer 

outra modalidade podem ser utilizados, desde que não percam as características 

comunitárias. É necessário o redesenho dos setores de patrulhamento, com fixação 

dos efetivos policiais, a fim de personalizar o atendimento policial e descentralizar 

as decisões e a prática do policiamento. 

 

Destaca-se assim, uma mudança significativa na forma como se executa o policiamento e o 

patrulhamento em um ambiente de atuação conhecido e favorável. Havendo a necessidade de 

intervenções repressivas, essas passam a se modificar, observando a necessidade de 

abordagens pautadas na legalidade e respeito à integridade física, moral e do patrimônio dos 

cidadãos. 
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As atuações repressivas acabam fazendo parte da rotina diária apenas como medida de 

contenção dos delitos, uma vez que durante a ocorrência do fato, o policial se vê legalmente 

obrigado a atuar diante do ordenamento jurídico vigente. No entanto, do ponto de vista do 

policiamento comunitário, essa intervenção policial se dará de uma maneira mais qualificada 

e profissional, se valendo de ferramentas adequadas e proporcionais para a adoção de medidas 

necessárias à determinada agressão. 

 

Essa alteração de procedimento sob a égide da legalidade, também oferece à polícia um perfil 

mais técnico, além de produzir na sociedade um sentimento de que o Estado está oferecendo 

uma resposta adequada por parte do Estado, neste caso personificado por meio da polícia, aos 

conflitos em execução. 

 

Quando se avalia apenas pelo campo da repressão, costuma-se mensurar a “produção” policial 

pelo viés das prisões e apreensões efetuadas durante o turno de serviço. A capacidade de 

prevenir e consequentemente a não ocorrência de crimes, que acaba por ser a atividade 

principal da polícia militar, e o que mais interessa aos cidadãos, passa a não ser vista como 

prioritária em função de sua difícil mensuração. 

 

Para Rolim (2006, p. 79), deve haver equipes específicas no atendimento a demandas 

repressivas e obviamente as preventivas. Aqueles que atuam no atendimento de emergências, 

não terão tempo para as ações preventivas: 

 

Uma nova ‘engenharia institucional’ é, então, uma exigência. Policiais que 

trabalhem fixamente em uma área da cidade e que realizem patrulhas a pé [...] 

deverão despender muito tempo conversando com os residentes, participando de 

reuniões comunitárias, acompanhando os problemas vividos pela escola local, 

estabelecendo e desenvolvendo relações de natureza social com os moradores. Isso 

não será possível caso estejam vinculados ao sistema de atendimento a emergências. 

Como regra, será preciso que outros policiais atendam às ocorrências tidas como 

emergenciais, enquanto a patrulha a pé orienta suas atividades para o atendimento 

daquele tipo de demanda que normalmente não envolve assuntos de natureza 

criminal ou que, pelo menos, não diz respeito a crimes graves. 

 

Não obstante as ocorrências policiais com prisões e apreensões sejam nitidamente mais 

percebidos pela imprensa e associados a atuações eficazes e eficientes, há de se destacar que a 

não ocorrência de crimes e contravenções, por mais utópico que possa parecer, pode se 

constituir num objetivo primordial que o serviço policial se destina a executar. 
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Neste sentido, durante o seu turno de serviço, o policial desenvolve o seu patrulhamento 

destacando o seu perfil da prevenção e repressão. Agir preventivamente para que o crime não 

ocorra torna-se a principal meta. Em contrapartida, quando se torna necessário fazer valer a 

figura repressiva, o policial deve agir buscando o amparo legal necessário para legitimar a sua 

ação. Nesse sentido, a comunidade pode se tornar um parceria indispensável para o desfecho 

de suas ações com maior êxito. 

 

4.2.9) Resolução de problemas. 

 

A atividade rotineira do policiamento comunitário está diretamente ligada à presença do 

policial no seu setor de serviço, assim como à sua capacidade de intervenção. Atuações 

anônimas tanto dos policiais quanto dos cidadãos da comunidade acabam por desenvolver um 

mecanismo perigoso no trato diário do policiamento. Pode-se inferir que os policiais militares 

que não desejam trabalhar em conjunto com as comunidades, se escondem para a prática de 

qual serviço? Tal questionamento pode com isso, desenvolver uma posição de isenção por 

parte da polícia, que tem a responsabilidade de controle social. 

 

O policial nesse cenário é um profissional que deve ser considerado como importante peça da 

complexa máquina da sociedade, enquanto agente de controle social. Para tanto, conforme 

Skolnick e Bayley (2006, p. 34), os policiais devem agir e principalmente, pensar antes de 

tomar decisões: 

 

Os policiais devem ter capacidade de pensar por si só e de traduzir as ordens gerais 

em palavras e ações apropriadas. É necessário uma nova espécie de policial, bem 

como um novo tipo de comando. O policiamento comunitário transforma as 

responsabilidades em todos os níveis: no nível dos subordinados, aumenta a 

autogestão; no dos superiores, encorajam-se as iniciativas disciplinadas, ao mesmo 

tempo em que se desenvolvem planos coerentes que correspondam às condições 

locais. 

 

Deve-se considerar também que, no instante em que a comunidade também opta pelo 

anonimato, muitos questionamentos também surgem diante dessa negativa de aproximação, 

resultando em uma atmosfera de resolução de problemas inócua, além da inexistência da 

credibilidade entre ambos. 
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Conforme expõe o livro do Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária –(BRASIL, 

2007, p. 53), as polícias deixaram de ser responsabilizadas como a única responsável pelas 

questões de segurança pública: 

 

Verifica-se que aquela que é mais visível no sistema da Segurança Pública, acaba 

sendo a mais atacada, mesmo com seus componentes sendo as maiores vítimas no 

combate à criminalidade. Antes a população não conhecia e a única acusada como 

culpada pela insegurança era a polícia. Pessoas importantes e até muitos 

representantes de outros órgãos corresponsáveis ficavam no anonimato, apontando 

as acusações para a polícia. Com a participação da comunidade e do envolvimento 

de todos os segmentos, as polícias deixaram de ser acusadas e sim respeitadas e 

apoiadas, sendo os problemas resolvidos ou encaminhados pelos verdadeiros 

responsáveis, pois quando a comunidade conhece, ela confia, respeita e auxilia a 

corrigir as falhas. 

 

As comunidades, felizmente acabam conhecendo a cada dia que pelo fato da Polícia Militar 

ser a instituição ou corresponsável mais visível dentro do sistema de segurança pública, seus 

problemas e seus mecanismos acabam por ficar mais visíveis e consequentemente mais 

desgastados. 

 

Em sua rotina de patrulhamento nas vias públicas e nos bairros, o policial militar se encontra 

com toda sorte de problemas que se apresentam em seu cotidiano. Esses problemas nem 

sempre estão relacionados diretamente com o crime, e geralmente são: a iluminação pública 

deficiente, o lixo doméstico descartado em desacordo com as normas da municipalidade, a 

indigência social, dentre outros. De alguma forma, esse profissional acaba dando 

encaminhamento a esses problemas para os outros órgãos a fim de que sejam adotadas as 

soluções necessárias. Conforme Skolnick e Bayley (2006, p. 36), os policiais deve agir 

também como o canal de informações entre a comunidade e as instituições responsáveis pela 

solução de seus problemas locais: 

 

Os policiais do patrulhamento também reconhecem que não resolvem os problemas; 

eles lidam com as consequências dos problemas. Na melhor das hipóteses, eles 

encaminham as situações para outras pessoas que têm tempo e experiência para 

encontrar as soluções de longo prazo. 

 

Neste campo de ideias, o policial militar passa a desenvolver o perfil de “solucionador de 

problemas”, pela sua aproximação e permanência junto às pessoas e às suas demandas. Esse 

perfil exige cada vez mais que o profissional esteja de acordo e em sintonia com as mudanças 

comportamentais da sociedade e demandas apresentadas no cotidiano. 
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Rolim (2006, p. 67) destaca que, a antecipação aos problemas detectados na comunidade deve 

ser fator preponderante na rotina dos policiais atuantes na atividade preventiva: 

 

Quando pensamos no papel desempenhado pelas polícias no mundo moderno, o 

maior desafio é o de superar um modelo pelo qual os policiais se obrigam a ‘nadar’ 

todo o tempo, normalmente com resultados muito limitados porque, quando são 

avisados, isso é sinal de que ‘as crianças já estão afogadas’. As propostas em favor 

do policiamento comunitário (PC) e do policiamento orientado para a solução de 

problemas (Posp) partem do pressuposto de que é preciso procurar o que está 

acontecendo antes daquele ponto da ‘correnteza’. 

 

Neste aspecto, da mesma maneira se verifica que o trabalho do policial militar na resolução de 

problemas deve estar voltado para uma visão de que o crime é um fenômeno social e de 

múltiplas faces. Agir de forma antecipada e procurar dar o encaminhamento aos problemas 

uma vez identificados, é uma das melhores formas de desencadear a prevenção propriamente 

dita. 

 

O exemplo colocado em destaque por Rolim (2006) traz a estória de que todos os dias havia 

crianças sendo afogadas em determinado ponto de uma correnteza, e um cidadão que por ali 

passava todos os dias tinha a missão árdua de salvá-las. Com o passar do tempo, algumas 

delas morriam e a vida desse cidadão começava a ser colocada em risco. 

 

Dentro desse contexto, deve-se extrair a criação do seguinte raciocínio: Urge procurar o que 

estava acontecendo antes daquele ponto da correnteza. Deste modo, cumpre concluir que é 

também de extrema importância que o trabalho policial esteja voltado para a busca das causas 

dos problemas nas comunidades. 

 

Reunindo-se as respostas obtidas, torna-se mais fácil a atuação do policial na busca de 

procedimentos mais adequados aos problemas de determinada comunidade, tomando por base 

a ideia de que podem existir outros atores fazendo parte do contexto social. 

 

Na próxima seção, será contextualizada a cidade de Juiz de Fora, a partir das características, 

da estrutura, entre outras informações. O histórico e a articulação operacional do Vigésimo 

Sétimo Batalhão e demais unidades da guarnição policial militar da cidade. 
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5) A CIDADE DE JUIZ DE FORA E SUA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR. 

 

 

A finalidade desta seção é proporcionar uma ambientação sobre a cidade de Juiz de Fora, 

descrevendo um breve histórico e as principais características do município. Em seguida, foi 

demonstrada a estrutura da polícia militar no município e, particularmente, a articulação 

operacional do 27º Batalhão, onde o “Programa Ambiente de Paz” foi implementado no ano 

de 2012. 

 

5.1) Características históricas e geográficas de Juiz de Fora 

 

Juiz de Fora localiza-se na Zona da Mata Mineira, suas origens remontam à chegada do 

Caminho Novo, estrada construída para o transporte do ouro no século XVIII. Muitos 

povoados surgiram estimulados pela movimentação das tropas que tomavam destino ao Rio 

de Janeiro, a exemplo de Santo Antônio do Paraibuna, criado no ano de 1.820. 

 

No ano de 1850, a Vila de Santo Antônio do Paraibuna foi elevada à categoria de cidade e, 

quinze anos após, recebe o nome de Juiz de Fora. Posteriormente a cidade passa a vivenciar 

um processo intenso de desenvolvimento econômico, baseado na agricultura cafeeira que se 

expandia pela Zona da Mata Mineira, dando origem à formação de fazendas. Nesta época, 

inicia-se a construção da primeira via de transporte rodoviário do Brasil, a estrada união-

indústria, com 144 km, que ligavam o município de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, a 

Juiz de Fora, com o objetivo de facilitar o transporte da produção do café. 

 

No século XIX, a cidade passou por uma considerável expansão na economia, no setor 

político, social e cultural. De maneira gradativa suas atividades foram crescendo e se tornando 

uma cidade moderna, passando a ser um ponto de confluência da população circunvizinha. A 

partir desta época, a cidade recebeu mais investimentos em infraestrutura e transporte, o que 

facilitou o desenvolvimento dos setores da indústria têxtil e da produção de alimentos. Além 

de se destacar na cultura, no teatro, jornais, colégios e intensa atividade literária. A própria 

arquitetura reflete a prosperidade econômica e cultural, por meio do estilo eclético das 

construções, com diferentes manifestações do passado. 
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A cidade, no século XX, se destacava em momentos históricos do país. E, após viver um 

período de relativa decadência industrial, a partir da década de 40, passou a retomar o 

crescimento dos setores comercial, industrial e de prestação de serviços, o que a colocou 

como a segunda cidade de Minas Gerais e como a cidade pólo da Zona da Mata Mineira, 

sendo chamada à época de Manchester Mineira. 

 

Com uma população que ultrapassa mais de meio milhão de habitantes, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Juiz de Fora ocupa hoje lugar de 

destaque em Minas Gerais em qualidade de vida e captação de investimentos. Sua localização 

privilegiada favorece contato com os maiores mercados consumidores do país e a 

infraestrutura de que hoje dispõe, permite os mais modernos empreendimentos. Além de 

contar com uma das mais altas taxas de expectativa de vida do Brasil, a cidade possui o 

segundo maior nível salarial médio por trabalhador do interior de Minas Gerais. 

 

A cidade está localizada na Zona da Mata, pertencente à Região Mantiqueira Setentrional. 

Distingue-se por ser montanhosa, com altitudes próximas a 1.000m nos pontos mais elevados, 

670 a 750m no fundo do vale do rio Paraibuna e níveis médios em torno de 800m. O relevo é 

predominantemente montanhoso. O perímetro urbano do município insere-se totalmente no 

curso médio do rio Paraibuna. 

 

O município de Juiz de Fora está contido na bacia do Médio Paraibuna, pertencente à bacia do 

rio Paraíba do Sul. O perímetro urbano é drenado por 156 sub-bacias de diversas dimensões. 

O rio Paraibuna possui declividade média bastante variada, sendo que, no trecho urbano da 

cidade, é bastante moderada, da ordem de 1,0m/km. 

 

O clima de Juiz de Fora apresenta duas estações bem definidas, uma que vai de outubro a 

abril, com temperaturas mais elevadas e maiores precipitações pluviométricas, e a outra, de 

maio a setembro, mais fria e com menor presença de chuvas. Destaca-se na cidade o clima 

tropical de altitude. 

 

A temperatura média anual é de 19,3º C, sendo a média das máximas em torno de 24º C, e a 

das mínimas, em torno de 15º C. 
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No perímetro urbano, a floresta foi quase totalmente dizimada, restando raros pontos de 

concentração de mata atlântica, como a mata do Poço D’anta na região leste e a mata do 

Krambeck, mais ao norte da cidade. Os vários ciclos de desmatamentos, comandados por 

atividades econômicas que exigiam grandes extensões de terra, foram substituindo as florestas 

originais por pastagens e capoeiras que hoje são o aspecto dominante. São encontradas, ainda, 

secundariamente, porções de áreas destinadas às atividades agrícolas, florestamentos e 

reflorestamentos com espécies de eucaliptos e pinus. 

 

5.2) Localização geográfica em relação às capitais do sudeste. 

 

A localização e a posição geográfica do município de Juiz de Fora são estratégicas, pela 

proximidade e facilidade de acesso às principais capitais da região sudeste, considerado o 

mais importante eixo de desenvolvimento econômico do país. Pela rodovia BR 040, a cidade 

dista 260 quilômetros de Belo Horizonte, está a 180 quilômetros da capital carioca, também 

pela BR 040; e a 480 quilômetros da cidade de São Paulo, pela BR 267 e a 550 quilômetros 

pela Rodovia Presidente Dutra. 

 

O município de Juiz de Fora faz limite com as cidades de Ewbanck da Câmara, Bias Fortes, 

Pedro Teixeira, Lima Duarte, Santa Bárbara do Monte Verde, Belmiro Braga, Matias 

Barbosa, Santana do Deserto, Pequeri, Bicas, Chácara, Coronel Pacheco, Piau e Santos 

Dumont, cidades estas com populações estimadas entre 3.000 e 45.000 habitantes. 

 

5.3) Breve histórico sobre os bairros que integram o “Programa Ambiente de Paz”. 

 

O bairro Benfica, ex-distrito do município de Juiz de Fora, e sede da primeira base do 

Programa Ambiente de Paz, está situado a cerca de 14 km do centro da cidade, e é 

considerado o principal bairro da zona norte da cidade, com um importante centro comercial 

que abriga uma estrutura capaz de atender a uma população de quase 80 mil habitantes que 

residem em toda a zona norte. Apenas a população do bairro está estimada em 

aproximadamente 25.000 habitantes. 

 

Benfica também conta com boa estrutura escolar e médica, abrigando a Unidade de Pronto 

Atendimento Norte (UPA norte), responsável por atendimentos clínicos e de urgência, de boa 

parte dos casos daquela região. Adjacentes ao bairro Benfica estão o Distrito Industrial I e II 
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de Juiz de Fora, que abrigam importantes indústrias, não obstante, estarem também nas 

proximidades, as siderúrgicas Arcelor Mittal, Votorantim Metais S.A e a montadora 

Mercedes-Benz. O bairro Benfica é cortado pela linha ferroviária administrada pela MRS 

Logística, e pelo Rio Paraibuna, assim como também é servido pela Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek (antiga BR-3) e pela BR-040 , que liga a capital do Rio de Janeiro a 

Brasília e pelo Rio Paraibuna. 

 

O Bairro de Benfica surgiu por volta do ano de 1847, quando então havia na região uma 

grande fazenda denominada Benfica, pertencente ao ex-vereador Francisco Martins Barbosa. 

Benfica era um importante ponto de passagem desde o século XVII, quando o Caminho Novo 

cortava região. 

 

Seu desenvolvimento e ocupação se deram a partir de três situações: inauguração da Estação 

Ferroviária em 1877; inauguração da feira de gado, por volta de 1890; e a instalação da 

Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilharia do Exército (FEEA) – atual Indústria de material 

bélico (IMBEL), em 1936”. 

 

A estação ferroviária de Benfica, ainda em uso, foi uma das primeiras de Juiz de Fora, sendo 

inaugurada em 1º de fevereiro de 1877 e está situada entre as estações do bairro Francisco 

Bernardino e Dias Tavares, ambas desativadas. 

 

O Programa Ambiente de Paz sediado no bairro Benfica abrange os bairros adjacentes Bela 

Vista, Araújo, Vila Esperança I, Vila Esperança II, Nova Benfica, Distrito Industrial, 

Igrejinha, Barreira do Triunfo e Novo Triunfo, atendendo a uma população de 

aproximadamente 40.000 pessoas. 

 

O bairro Santa Cruz, sede da segunda base instalada do Programa Ambiente de Paz, também 

localizado na zona norte da cidade, teve seu crescimento influenciado pela expansão do bairro 

Benfica. Cortado pela avenida Doutor Simeão de Faria, importante via de acesso que liga a 

Avenida Presidente Juscelino Kubischeck à BR 040, a qual gera grande movimentação haja 

vista promover acesso às centrais de abastecimento de Minas Gerais S.A (CEASA) e a 

grandes atacadistas de alimentos. 
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Apenas o bairro Santa Cruz, conta hoje com uma população aproximada de 20.000 habitantes, 

sendo referência na área de comércio e de escolas para uma dezena de bairros adjacentes, que 

acabam por compor o setor de abrangência do PAMP Santa Cruz. 

 

A base do “Programa Ambiente de Paz” sediado no bairro Santa Cruz, abrange os bairros 

adjacentes Santa Clara; Santo Agostinho; São Damião; Vila Melo Reis, Vila Paraíso, São 

Judas Tadeu; São Francisco de Paula, Verbo Divino, Santa Lúcia; Nova Era I; Nova Era II; 

Santa Isabel e Jardim dos Alfineiros, atendendo a uma população de aproximadamente 40.000 

pessoas. 

 

5.4) Estrutura da Polícia Militar no município de Juiz de Fora. 

 

Atualmente, nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, a força pública mineira conta 

com aproximadamente 45.000 integrantes, sendo a segunda maior polícia do Brasil. A Polícia 

Militar de Minas Gerais (PMMG) é uma instituição bissecular e a mais antiga das polícias 

militares do País. 

 

Em atendimento ás disposições do Art. 144, § 5º da carta Magna, a PMMG tem por função 

primordial a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública no Estado de Minas Gerais, 

sendo a responsável pelo policiamento ostensivo. 

 

A Corporação está articulada em 18 Regiões, 61 Batalhões Operacionais e 26 Companhias 

Independentes, responsáveis pelo policiamento ostensivo geral em toda a área do Estado, 

além de possuir unidades especializadas como o Grupamento de Ações Táticas Especiais 

(GATE), o Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo (BRPAER) (presente nas cidades de Belo 

Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros), o Batalhão de Policiamento de Eventos 

(BPE) (antigo Batalhão de Choque), o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) 

(Policiamento Montado), o Policiamento Rodoviário (PMRv), o Policiamento Ambiental (PM 

MAmb) e o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), que juntamente com as 

demais unidades da Corporação procuram assegurar a ordem pública, em diversos aspectos, a 

todas as pessoas que residem e transitam em Minas Gerais. 

 

Em Juiz de Fora, está instalada a 4ª Região da Polícia Militar (4ª RPM) a qual foi inaugurada 

em 27 de janeiro de 1986, que a época de sua criação denominava 4º Comando de 
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Policiamento de Área (CPA-4). Estão subordinados à 4ª RPM, em Juiz de Fora, o 2º Batalhão 

de Polícia Militar (2º BPM), o 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), a 4ª Companhia 

Independente de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário (4ª Cia PM Ind MAT) e a 4ª 

Companhia de Missões Especiais (4ª CME). 

 

O 2º Batalhão de Polícia Militar foi criado em 06 de maio de 1890, através do Decreto nr. 

3.218, de 18 de julho de 1911, sancionado pelo Governador Sr. Júlio Bueno Brandão, que 

designou a cidade de Juiz de Fora para sediar, definitivamente, o 2º Batalhão de Polícia 

Militar. 

 

Em data de 06 de agosto de 1911, o 2º Batalhão fez a sua entrada festiva em Juiz de Fora, 

sendo recebido pelas altas autoridades, o comércio em peso, o clero e os operários das 

fábricas. Grande massa popular acompanhou os soldados, da estação ferroviária até o prédio 

que fora sede da imigração italiana, escolhido para Quartel da Unidade, onde foi instalado na 

mesma data. 

 

Ao longo de sua história, das cidades do interior de Minas Gerais, o 2º Batalhão foi pioneiro 

em implementar várias modalidades de policiamento até então existentes somente na capital 

mineira, além de dotar a Unidade dos recursos necessários a prestação de serviços com 

qualidade. 

 

Em 22 de setembro de 1981, foram introduzidas em Juiz de Fora pelo 2º BPM as Rondas 

Táticas Metropolitanas (ROTAM), desencadeadas por um Pelotão Especializado, para fazer 

frente à criminalidade violenta, principalmente contra ao patrimônio, bem como as diversas 

formas que lhe são associadas. 

 

Em 6 de novembro de 1985, foi inaugurado o Canil do 2º BPM, na sede da unidade, com um 

plantel de 8 cães e a 20 de fevereiro de 1987, o 2º Batalhão implantou o policiamento 

feminino, entregando à população juizforana 46 soldados femininos, com atuação no serviço 

de trânsito, no Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e no policiamento 

motorizado. 
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Em 9 de dezembro de 1987, foi introduzida a informática nas atividades de rádio-

patrulhamento, em Juiz de Fora, por ocasião da inauguração do novo Centro de Operações 

Policiais Militares do 2º BPM. 

 

Com a sua informatização, houve uma sensível diminuição do tempo de atendimento aos 

chamados do telefone 190, à disposição da comunidade juizforana, repercutindo diretamente 

no planejamento do policiamento ostensivo, através das estatísticas fornecidas pelo banco de 

dados informatizado. 

 

Atualmente, o 2º Batalhão conta em sua articulação operacional com cinco companhias; 

dessas, quatro estão sediadas na cidade de Juiz de Fora, sendo a 30ª Companhia, responsável 

pela área central de Juiz de Fora e bairros adjacentes; a 31ª companhia, responsável pelo 

policiamento de 28 bairros da zona nordeste; a 70ª companhia, responsável pelo policiamento 

de 19 bairros da zona leste; e a 135ª companhia, com responsabilidade territorial de 34 bairros 

da zona sudeste da cidade. A 136ª companhia é destacada com sede na cidade de São João 

Nepomuceno. 

 

Já o 27º Batalhão de Polícia Militar foi criado através do decreto nr 36044, de 16 de setembro 

de 1994, assinado pelo então governador Hélio Garcia. 

 

Inspirada na importância da cidade de Juiz de Fora dentro do contexto estadual, sendo o 

município polo da Zona da Mata Mineira e em virtude de seu intenso crescimento urbano, 

social e político, a Unidade, em 27 de novembro de 1995, foi instalada em um prédio na zona 

norte da cidade, situado no bairro São Judas Tadeu. 

 

Quando de sua instalação, o Vigésimo Sétimo Batalhão contava com um efetivo de 331 

policiais militares. Subordinada à 4ª RPM, foi estruturada para atuar como Batalhão de 

recobrimento do policiamento de Juiz de Fora, composto à época de três companhias: 70ª 

companhia, responsável pela formação de policiais militares; 99ª companhia responsável pelo 

policiamento de trânsito; e a 135º companhia, responsável pelo recobrimento da cidade, 

constituída por pelotões especializados. 

 

Desde o segundo semestre de 2009, o 27º BPM está instalado em um prédio situado 

estrategicamente no principal corredor de acesso à zona norte da cidade de Juiz de Fora, na 
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Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (JK), no bairro Santa Lúcia. A localização atual do 

Batalhão proporciona maior visibilidade e ostensividade da Polícia Militar, bem como, maior 

proximidade com a comunidade atendida (foto 1). 

 

Atualmente, com a nova articulação da guarnição de Juiz de Fora, o 27º BPM passou a ter 

responsabilidade territorial, estruturando-se em cinco companhias; dessas, quatro sediadas em 

Juiz de Fora e uma em Matias Barbosa. A articulação operacional do 27º Batalhão será 

detalhada no próximo subitem da presente seção. 

 

Foto 1 - Sede atual do 27º Batalhão de Polícia Militar 

 

 

Foto 1: Sede atual do 27º Batalhão de Polícia Militar, Juiz de Fora-Jan2014. 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais, assessoria de comunicação organizacional do 27º Batalhão. 

 

A 4ª Companhia Independente de Meio ambiente e Trânsito Rodoviário ( 4ª Cia Ind MAT), 

criada em 16 de setembro de 2006, é responsável pelo patrulhamento ambiental e rodoviário 

na área da 4ª Região da Polícia Militar, abrangendo 86 municípios. Atualmente, está sediada 

no município de Juiz de Fora, no entorno da reserva biológica do Poço D´Antas. 

 

Hoje, a 4ª Cia PM Ind MAT, através de seu policiamento ambiental, desenvolve ações e 

operações de combate aos crimes e infrações ofensivas ao meio ambiente. Para isso conta com 

policiais treinados, com aptidão para atuarem em diversas áreas da fauna e flora. 

 

O Policiamento Rodoviário, também pertencente a 4ª Cia PM Ind MAT, promove seu 

policiamento nos 86 municípios, possuindo sob sua responsabilidade 20 rodovias, 

correspondente a uma malha viária de 1768,1 km. É através das operações de blitz, da 
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permanência diuturna das viaturas básicas nas rodovias, do socorro imediato às vítimas de 

acidentes e dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo tático, que o policiamento rodoviário tem 

alcançado, com êxito, o cumprimento de sua missão, que é levar a paz ao trânsito rodoviário. 

 

A 4ª Companhia de Missões Especiais (4ª Cia M Esp), criada conforme Resolução Número 

3564, de 29 de dezembro de 2000, é uma unidade integrante da força de reação da 4ª Região 

da Polícia Militar. 

 

A unidade possui um setor administrativo composto pelas seções de inteligência e 

planejamento operacional, além de uma seção administrativa. Na parte operacional, possui um 

Grupamento de Missões Especiais estruturado em um pelotão de choque, 01(um) pelotão 

canil, 01 (um) pelotão de cavalaria, 04 (quatro) pelotões ROTAM, 01 pelotão do GATE e 01 

(um) pelotão de polícia de trânsito. 

 

São principais ocorrências típicas de atuação da 4ª Cia M Esp: 

 

a) assalto com tomada de reféns; 

b) sequestro de pessoas; 

c) rebelião em estabelecimentos prisionais; 

d) assalto a bancos, com reféns; 

e) ameaça de bombas; 

f) atos terroristas; 

g) sequestro de aeronaves; 

h) captura de fugitivos em zona rural 

 

A 4ª Cia M Esp é encarregada de suplementar as demais unidades da 4ª RPM e, para tanto, 

atua diuturnamente no combate à criminalidade violenta, através de operações policiais 

diversas e no atendimento de ocorrências de maior complexidade que possuam inclusive, 

maior grau de risco, visando a atingir sua missão específica. 

 

Cada um dos seguimentos da 4ª Cia M Esp tem seu emprego direcionado para as suas 

atividades típicas, não deixando de cumprir também suas metas, as quais são especificamente 

operações policiais e de apreensões de arma de fogo. 
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No mapa abaixo verifica-se a articulação operacional da Polícia Militar na cidade de Juiz e 

Fora e a localização das atuais bases do “Programa Ambiente de Paz”. 

 

Figura 4 

Articulação operacional da Polícia Militar em Juiz de Fora 

 

 

 

Figura 4: Articulação operacional da Polícia Militar, Juiz de Fora-Jan2014. 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais, assessoria de comunicação organizacional da 4ª RPM. 

 

 

Base do PAMP Benfica 

Base do PAMP Santa Cruz 



100 
 

5.5) A articulação operacional do 2º BPM. 

 

A 30ª companhia é responsável pela região central da cidade, com 8 bairros sob sua 

responsabilidade. Sediada na Praça da Estação, tradicional e histórica praça do centro da 

cidade, a Companhia está dividida em dois setores distintos, ficando o setor I responsável pelo 

bairro centro, e o setor II responsável pelos outros sete bairros adjacentes ao centro, ambos os 

setores estão sediados na própria Companhia. A 30ª companhia possui algumas 

peculiaridades, haja vista que o policiamento, durante o horário comercial, fica com o foco 

voltado para um público flutuante de quase 200 mil pessoas que transitam pelas ruas centrais. 

 

A 31ª companhia tem responsabilidade territorial sobre a zona nordeste, compreendendo 27 

bairros. A companhia está sediada no bairro Bom Clima e se divide também, em dois setores. 

O setor I na própria sede da companhia e o setor II no bairro Grama. 

 

A 70ª companhia tem responsabilidade territorial sobre a zona leste da cidade, uma extensa 

área territorial, compreendendo 25 bairros, que ainda se preocupa com a segurança do entorno 

de 03 unidades prisionais. A companhia está sediada no bairro Bairu, e se divide em três 

setores. O setor I no bairro Manoel Honório, importante centro comercial da cidade, o setor II 

se responsabilizando por oito bairros instalado na sede da companhia e o setor três sediado no 

bairro Linhares, terá importante participação na implementação do “Programa Ambiente de 

Paz” do bairro São Benedito, haja vista tal bairro fazer parte de seu setor de abrangência. 

 

A 135ª companhia tem responsabilidade territorial sobre a zona sudeste da cidade, 

compreendendo 35 bairros. A companhia está sediada no bairro de Lourdes e se divide 

também, em três setores. O setores I, II e III estão instalados na própria sede da companhia. O 

setor 3, responsável por 13 bairros, dentre eles o bairro Olavo Costa, tem a perspectiva de 

criação de sua própria sede, haja vista que o citado bairro também está cotado para abrigar 

mais uma ampliação do “Programa Ambiente de Paz”.  
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Foto 2 

Sede atual do 2º Batalhão de Polícia Militar 

 

Foto 1: Sede atual do 2º Batalhão de Polícia Militar, Juiz de Fora-Jan2014. 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais, assessoria de comunicação organizacional do 2º Batalhão. 

 

 

5.6) A articulação operacional do 27º BPM. 

 

O 27° Batalhão de Polícia Militar, instalado na Zona Norte da cidade de Juiz de Fora, é 

responsável não só pelas zonas sul, oeste e norte do município sede, assim como de mais 13 

cidades periféricas. Tais cidades são de subordinadas à 33ª Cia PM, sediada na cidade de 

Matias Barbosa. 

 

A 32ª companhia é responsável pela zona sul da cidade, com 38 bairros sob sua 

responsabilidade. Sediada no bairro Santa Luzia, a Companhia está dividida em dois setores 

distintos, ficando o setor I no mesmo bairro onde está a sede da Subunidade, e o setor II 

sediado no bairro São Mateus. 

 

A 99ª companhia tem responsabilidade territorial sobre a zona oeste, conhecida como cidade 

alta, compreendendo 30 bairros. A companhia está sediada no bairro São Pedro, e se divide 

também, em dois setores. O setor I no São Pedro e o setor II no bairro Dom Bosco. 

 

Na zona norte da cidade de Juiz de Fora, local este que concentra uma população residente 

entorno de 130.000 habitantes, além de uma população flutuante de aproximadamente 50.000 

pessoas, a Polícia Militar concentra duas Companhias. Em meados de 2013, o 27º passou por 
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nova rearticulação em seu organograma, criando mais uma companhia operacional, de modo 

que a zona norte da cidade passa a contar então com duas sub-unidades, a 173ª Cia PM e a 

recém criada 269ª Cia PM.  

 

Apenas a zona norte possui cerca de 84 bairros, loteamentos e distritos, distribuídos em uma 

área de 1.337,88km
2
, o que corresponde a mais de 50% da área urbana do município. Sua 

grande extensão territorial abrange cerca de 40 Km de uma extremidade a outra dessa área de 

responsabilidade, o que exigia antes da criação da nova companhia, grandes deslocamentos 

das viaturas Além disso, é caracterizada pela presença do Distrito Industrial e de diversas 

empresas e indústrias, concentrando ainda grande parte da população de baixa renda do 

município, distribuídos em vários bolsões de pobreza por toda a área. Tem grande potencial 

de crescimento urbano, uma vez que a grande extensão territorial e o relevo relativamente 

plano, assim o permite. 

 

Tornou-se comum na zona norte, a instalação de novos empreendimentos imobiliários de 

baixa renda, loteamentos e condomínios, como se pode ver nos vários setores onde o 

programa habitacional do Governo Federal denominado “Minha Casa Minha Vida” se 

instalou. A implicação imediata foi um aumento importante da população e de dos problemas 

provenientes, principalmente nos bairros Jóquei Clube II, Nova Era II, Monte Castelo, Carlos 

Chagas e Barreira do Triunfo, onde se instalaram a maioria dos condomínios para a população 

de baixa renda. 

 

Não obstante, já compunha a zona norte, alguns bairros de população carente, que tiveram 

grande influência na implementação do PAMP e que rotineiramente demandam a presença da 

Polícia Militar, como os bairros Vila Esperança I e Vila Esperança II, ambos integrantes do 

setor da base de Benfica do PAMP, assim como também os bairros Parque das Torres, Vila 

Melo Reis e Alto Santa Cruz. 
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6) O PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ 

 

O “Programa Ambiente de Paz”, já também reconhecido pela sigla “PAMP”, é apresentado 

como um projeto de policiamento comunitário, desenvolvido por uma equipe de policiais 

militares, treinados sob a filosofia de Polícia Comunitária e doutrina de Direitos Humanos na 

atividade policial, que atuam em setores já escolhidos e mapeados de acordo com um 

histórico de vulnerabilidades sociais. O corpo de policiais atuantes nas bases, conforme 

proposta inicial do programa, realizam suas atividades em parceria com outros agentes de 

promoção social, sobretudo da prefeitura municipal da cidade de Juiz de Fora, com o foco no 

gerenciamento de questões sociais e criminais, identificando problemas da comunidade, 

priorizando os atendimentos em questões sociais reincidentes e mediando conflitos na busca 

de soluções exequíveis. As alternativas de solução das questões de responsabilidade dos 

policiais e agentes que atuam nos PAMP’s, não se exaurem apenas neste universo, visto que 

buscam, também, direcionar os cidadãos para as mais variadas secretarias que compõem o 

staff do executivo municipal, assim como também acionam outras instituições ou 

organizações que possam solucionar ou minimizar os problemas da comunidade abrangida. 

 

“O Programa Ambiente de Paz tem o escopo de trazer à tona o jeito plural e sistêmico de se 

fazer polícia, conjugando prevenção social e situacional da violência, conciliando os 

princípios da setorização, com mobilização comunitária, resolução de problemas, mediação de 

conflitos e repressão qualificada. Daí a importância de todos os atores envolvidos, 

conjugarem esforços para uma sinergia de ações que resultam na melhoria substancial da 

qualidade de vida da comunidade atingida pelo empreendimento”. (SENASP, 2013, p.58) 

 

Ainda de acordo com a proposta do Programa, suas atividades permitem também a integração 

de programas já implementados pela Polícia Militar de Minas Gerais nas comunidades, como 

o Proerd (Programa Educacional de Resistência as drogas e a violência), o qual tem como 

foco principal, orientar as crianças em idade escolar de quinta e sétima séries, sobre os riscos 

de se envolverem com drogas e com a violência, além do programa JCC (Jovens Construindo 

a Cidadania) que possui o mesmo foco e também desenvolvido com alunos das escolas, já na 

adolescência e pré-adolescência; a Rede de Vizinhos Protegidos, projeto comunitário que foca 

na vigilância compartilhada entre vizinhos, sobre a sua segurança e a segurança de seus lares 

ou comércios. A PPVD (Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica), que tem como foco 

principal a orientação e direcionamento de pessoas vítimas de violência doméstica, realizando 
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um importante trabalho de prevenção de delitos que permeiam o assunto, assim como atuam 

repressivamente; a PPH (Patrulha de Prevenção a Homicídios) que foca as suas ações nos 

crimes e contravenções que influenciam diretamente os homicídios consumados e tentados, 

dentre outros.  

 

As duas bases de atuação do Programa Ambiente de Paz, já instaladas na zona norte da cidade 

de Juiz de Fora, foram inauguradas em data de 03 de maio de 2102 no bairro Benfica e em 03 

de julho de 2012 no bairro Santa Cruz. Destaca-se que ambos os bairros citados, são 

reconhecidos como o maior e o terceiro maior bairro da cidade, respectivamente, não obstante 

estarem em uma região com um histórico de constantes conflitos e carências sociais. A 

expansão da iniciativa, de acordo com o comando da quarta região da Polícia Militar de 

Minas Gerais, será promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio de sua 

Secretaria de Estado de Defesa Social, assim como a proposta de expansão, também conta do 

plano de ações do executivo municipal, com novas unidades nos bairros Olavo Costa, 

localizado na zona sudeste, e no bairro São Benedito, localizado na zona leste, ambos com 

características sociais muito semelhantes às dos bairros abrangidos pelas bases já existentes 

na zona norte do município. 

 

Hoje, a base do “Programa Ambiente de Paz” do bairro Benfica, engloba os bairros Benfica, 

Araújo, Nova Benfica, Distrito Industrial, Vila Esperança I e Vila Esperança II. Já a base 

sediada no bairro Santa Cruz, engloba os bairros Santa Cruz, Nova Era I e II, São Francisco 

de Paula, São Judas Tadeu, Verbo Divino e Vila Mello Reis. 

 

Para a efetiva atuação preventiva pela Polícia Militar, em cada base do Programa Ambiente de 

Paz, são necessários pelo menos 14 policiais, sendo: 

 

-01 Tenente coordenador do projeto e responsável pela atuação operacional do setor; 

-05 Sargentos comandantes de equipes, as quais são responsáveis por cada subsetor de 

policiamento; 

-08 Cabos ou Soldados que também irão compor as equipes de trabalho preventivo. 

 

Pelos demais órgãos parceiros, são disponibilizados de acordo com a demanda, num trabalho 

de parceria em rede. 
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6.1) O cenário social antes da implementação do programa. 

 

O Programa Ambiente de Paz foi concebido para promover qualidade de vida aos cidadãos de 

uma localidade, previamente avaliada por quesitos econômicos e sociais, de modo a promover 

uma maior interação entre os cidadãos e o policial. As principais ferramentas utilizadas são a 

mobilização comunitária, a conscientização e a participação da comunidade nos assuntos 

relacionados à segurança pública.  

 

Percebia-se no bairro Santa Cruz, zona norte de Juiz de Fora, antes da implementação da base 

fixa do PAMP, uma estrutura deficiente no tocante a segurança pública. “Considerado o 

terceiro maior bairro da cidade, com uma população aproximada de 19.000 habitantes, o 

aparelhamento oferecido pelo Estado ainda estava aquém das necessidades. A presença da 

Polícia Militar estava apenas atrelada ao atendimento de ocorrências, momento em que todo o 

recurso preventivo já havia falhado. Isso reforçava a imagem de uma polícia repressiva e com 

o foco apenas no policiamento reativo. Antes da implementação do programa, percebia-se 

uma rotina constante de fatos ligados à disputa de territórios e consequentemente, um 

aumento na curva dos índices de criminalidade violenta. As disputas envolvendo o tráfico de 

drogas e o conflito entre gangues de jovens, era marcada pelo também crescente número de 

homicídios envolvendo, sobretudo, homens jovens de 14 a 20 anos. Somado a este cenário, a 

comunidade não possuía um agente agregador, onde então as demandas sociais pudessem ser 

reunidas e encaminhadas para uma solução. A região se destacava na mídia pelos crimes e 

locais públicos deteriorados, com pichações e outras desordens”. (MINAS GERAIS, 2012, 

p.4) 

 

Um cenário não muito distante era também encontrado no bairro Benfica e principalmente nos 

bairros adjacentes. “Destacado por ser o maior bairro da cidade de Juiz de Fora, com uma 

população aproximada de 23.000 habitantes, e localizado ao lado do Distrito Industrial, o qual 

concentra cerca de 85% do PIB do Município, possui como bairro adjacente, os bairros Vila 

Esperança I e II, que se destacam negativamente por serem um bolsão de pobreza e carentes 

de estrutura e atenção do poder público”. (MINAS GERAIS, 2012, p.5) 

 

Foram nesses contextos, que o Comando da Polícia Militar da 4ª Região de Polícia Militar (4ª 

RPM) decidiu implementar as bases do PAMP, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, 
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com o objetivo de transformar estes cenários, a partir da quebra do paradigma de um policial 

autoritário para um policial multiplicador de ideais e servidor da comunidade.  

 

Foto 3 - Base do “Programa Ambiente de Paz” do bairro Benfica 

 

 

Foto 3: Base do “Programa Ambiente de Paz” do bairro Benfica, Juiz de Fora-Jan2014. 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Quarta Região da Polícia Militar. 

 

Foto 4 - Base do “Programa Ambiente de Paz” do bairro Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Base do “Programa Ambiente de Paz” do bairro Santa Cruz, Juiz de Fora-Jan2014. 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Quarta Região de Polícia Militar. 
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Foram selecionadas duas equipes de policiais militares, e estes treinados para desenvolver um 

trabalho de prevenção focado no aumento da qualidade de vida dos cidadãos. A proposta é 

mudar o foco repressivo para um trabalho essencialmente preventivo, com vistas a promover 

atenção aos moradores de bem, a cooperação, a participação comunitária, a mobilização e a 

identificar o principais problemas contemporâneos e a sua busca de soluções exequíveis, 

sempre de forma integrada com os demais órgãos do Poder Público. Outra importante 

proposta de paradigma a ser mudado, é aquela que dizia que ambiente seguro é proporcionado 

somente pela ação específica de policiais, o que obviamente não corresponde à verdade.  

 

6.2) Ações norteadoras do programa. 

 

No “Programa Ambiente de Paz”, o policiamento é planejado de modo a promover ações 

preventivas em prol da comunidade. A execução do trabalho pelos policiais é norteada pelas 

seguintes ações: (MINAS GERAIS, 2012, p.8) 

 

a) Policiar, preventivamente, focado na resolução dos problemas locais; 

 

b) Executar o policiamento dentro da delimitação territorial estipulada para o Programa 

Ambiente de Paz; 

 

c) Desenvolver ações conjuntas com a Prefeitura de Juiz de Fora e a comunidade; 

 

d) Utilizar os projetos sociais já desenvolvidos pelo setor de assistência social da Prefeitura de 

Juiz de Fora, como forma de inserção e prevenção social nas comunidades necessitadas; 

 

e) Policiamento executado em consonância com a legislação organizacional, com atenção 

especial para aquelas referentes ao policiamento comunitário, direitos humanos e cadernos 

doutrinários da Polícia Militar de Minas Gerais; 

 

f) Propor ações que visem a resolução dos problemas identificados na comunidade, 

despertando a participação e o trabalho em parceria; 
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g) Intervir, qualificadamente, nos delitos que desestabilizem o ambiente e prejudiquem a 

segurança objetiva e subjetiva da comunidade, em especial, o combate ao tráfico de drogas e 

disputas de gangues que, por muitas vezes, tendem a incidência de homicídios; 

 

h) Monitorar constantemente os principais infratores contumazes, que atuam ou que residam 

na região, proporcionando mecanismos para a prisão destes e/ou reinserção social através de 

encaminhamentos a programas sociais disponíveis na cidade; 

 

i) Planejar e executar operações policiais diversas que resultem na prisão de autores de 

delitos, nas apreensões de materiais ilícitos e que proporcionem segurança objetiva e subjetiva 

ao cidadão, diminuindo o crime e o medo do crime; 

 

j) Utilizar dados estatísticos disponíveis nos sistemas disponibilizados pela PMMG, como 

uma das formas de orientação do policiamento local; 

 

l) Executar ações em conformidade com os objetivos do “Programa Ambiente de Paz”. 

 

As ações norteadores do programa são apoiadas por programas de prevenção ao delito que 

compõem o portfólio de serviços preventivos da PMMG. Os policiais atuantes nos serviços 

previstos no portfólio não necessariamente compõem o efetivo fixo das bases do PAMP. 

Abaixo, os serviços que apoiam as bases do programa. 

 

a) Prevenção ao uso de drogas: Executado nas escolas abrangidas pelo setor de atuação dos 

PAMP, pelos policiais militares específicos do programa PROERD, os quais compõem o 

núcleo de prevenção ativa do Batalhão responsável pela área. As escolas contempladas pelo 

PROERD também são acompanhadas pelos policiais do PAMP; 

 

b) Prevenção à violência Escolar: Executado por militares da companhia de policiamento 

responsável pela região, sob coordenação do Núcleo de Prevenção Ativa e controle pelos 

componentes dos PAMP. As ações dos policiais militares do PAMP são concentradas num 

raio de 300 metros de cada escola do setor, priorizando os horários de entrada e saída das 

escolas; e ainda, com a implementação o conselho de segurança pública escolar, visando 

reunir todos os envolvidos no cenário escolar: diretores, professores, colegiado de pais e 

mestres, dentre outras entidades responsáveis pela infância e juventude; 
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c) Programa “Jovens Construindo a Cidadania”: O JCC, um programa da Polícia Militar 

voltado à orientação de adolescentes na escolas, sobre como se manterem longe das drogas e 

da violência, é executado por um policial militar da Companhia de policiamento responsável 

pela região, sob a coordenação do Núcleo de Prevenção Ativa, e acompanhado pelo PAMP 

nas escolas atendidas do setor; 

 

d) Projeto “Rede de Vizinhos Protegidos”: O projeto inicialmente implantado no setor 

abrangido pela base do PAMP do bairro Santa Cruz, foi desenvolvido com moradores do 

bairro São Judas Tadeu, envolvendo 300 famílias. O projeto abrange os moradores residentes 

em dez ruas do bairro São Judas Tadeu e outras famílias do bairro Verbo Divino, também 

atendido pelo PAMP do bairro Santa Cruz. Outro projeto da “rede de vizinhos protegidos” foi 

desenvolvido no bairro Nova Benfica, atendido pela base do PAMP do bairro Benfica. 

 

e) Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD): Trabalho desenvolvido por um 

grupo de policiais militares especializados na prevenção e no combate deste tipo de delito, 

que atuam sob a coordenação do Núcleo de Prevenção Ativa, e apoiados pelos policiais 

militares das bases do PAMP, quando do atendimento das ocorrências policiais típicas de 

violência doméstica. 

 

f) Serviço “Polícia e Família”: Atividade desenvolvida pelas equipes das bases do PAMP, 

com atenções às famílias, principalmente aquelas que vivem em àreas de risco e/ou que 

enfrentam problemas relacionados ao tráfico de drogas, violência doméstica, brigas de 

gangues, dentre outros com o mesmo enfoque, com o intuito de encerrar com o anonimato dos 

autores dos delitos e com o ciclo da violência. As atividades do serviço incluem o 

desenvolvimento de “visitas tranquilizadoras” às famílias afetadas, palestras educacionais e 

orientações de cunho preventivo. 

 

6.3) Objetivos propostos pelo programa. 

 

Como qualquer programa social, suas metas e objetivos devem estar bem definidos, de modo 

a atender os anseios das políticas públicas. De acordo com o projeto inicial do “Programa 

Ambiente de Paz”, seus objetivos estão, em suas grande parte, voltados para a solução de 
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problemas e a mediação de conflitos nas comunidades atendidas pelo empreendimento. 

Descrevem-se abaixo, os objetivos propostos pelo programa: (MINAS GERAIS, 2012, p.12) 

 

- Figurar como o local de referência da comunidade, onde acontecerão as reuniões entre as 

equipes do programa e as famílias da comunidade; 

 

- Receber denúncias relativas a crimes e desordens no ambiente dos bairros assistidos; 

 

- Funcionar como posto de atendimento à comunidade, para solicitações referentes a 

problemas de qualidade de vida como: trânsito, tráfico de drogas, perturbação do sossego; 

asfaltamento, rede de esgoto, Iluminação, poda de árvores, dentre outros; assim como aqueles 

afetos às questões sociais de encaminhamentos a programas assistenciais da Prefeitura. 

 

- Planejar e executar ações e operações policiais, em locais de comprovada necessidade, 

apontados pelo resultado das análises estatísticas, combinados com os problemas apontados 

pela comunidade local; 

 

- Foco na prevenção dos delitos, contribuindo para a redução dos índices criminais; 

 

- Prevenir os atos de desordem que contribuem para a alteração do ambiente de tranquilidade 

da comunidade local; 

 

- Desenvolver ações integradas e operações policiais, de modo a inibir a prática do tráfico de 

drogas; 

 

- Desenvolver ações de modo a contribuir com a fluidez do trânsito local; 

 

- Ocupar, preventivamente, os pontos de maior fluxo de pessoas e os pontos sensíveis do 

setor, de modo a destacar a presença ostensiva da Polícia Militar e promover segurança e 

tranquilidade ao cidadão; 

 

- Despertar e fazer surgir na comunidade, um senso comum de que a participação comunitária 

é fundamental para a transformação do ambiente; 
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- Identificar, junto com a comunidade, os problemas que lhes afetam, analisá-los em equipe e 

discutir as soluções devidas para a consequente implementação de medidas saneadoras; 

 

- Atuar como moderador de tensões e mediador de conflitos sociais; 

 

- Tornar-se mais visível e presente no dia-a-dia das comunidades; 

 

- Promover campanhas de caráter informativo e educativo, pertinentes à segurança pública, ao 

trânsito urbano, a prevenção ao uso de drogas e a proteção e preservação do meio ambiente; 

- Promover reuniões e palestras educativas, junto aos estabelecimentos escolares e aos demais 

segmentos da sociedade, orientando-os a respeito de problemas pertinentes a segurança 

pública; 

 

- Desenvolver projetos comunitários em conjunto com os apoiadores do “Programa ambiente 

de Paz”; 

 

- Promover a segurança objetiva e subjetiva ao cidadão. 

 

Definiu-se ainda como objetivos eventuais: 

 

- Prestar socorro de urgência e/ou conduzir feridos e acidentados; 

 

- Cooperar com demais órgãos. no desenvolvimento de ações relevantes para a melhoria do 

ambiente; 

 

- Em caso de necessidade, executar ações referentes a Defesa Civil; 

 

- Participar de eventos organizados por outras entidades, visando a interação com a 

comunidade e demais Órgãos. 

 

Ainda no campo de objetivos a serem cumpridos, observa-se que no planejamento estratégico 

da Polícia Militar de Minas Gerais, para a vigência no período de 2009 a 2011, o “Programa 

Ambiente de Paz”, criado em meados de 2012, tem como meta, alguns dos objetivos 

propostos pelo plano da Instituição. 
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O plano estabelece 14 objetivos para a corporação, dentre estes o PAMP acaba por se focar 

em 04 dos então estipulados, quais sejam: 

 

-“OBJETIVO 1: Reduzir a violência, a criminalidade, a desordem e a sensação de 

insegurança, nas áreas urbanas, rurais e nas rodovias”. Que visa a redução da violência e da 

criminalidade, obedecendo a critérios pré-definidos e monitorados permanentemente, como o 

caso do programa estudado em lide. 

 

-“OBJETIVO 2: Atender com qualidade as necessidades do cidadão e da sociedade.” Que 

busca um atendimento de qualidade, direto e indireto, ao cidadão e à sociedade. 

 

-“OBJETIVO 4: Desenvolver ações integradas com o setor público, privado, terceiro setor e 

comunidade, especialmente na municipalidade, para a prevenção social, solução dos 

problemas locais e formulação de políticas públicas.” O presente objetivo esclarece que a 

redução da criminalidade e da violência não decorre exclusivamente da intervenção da 

polícia. As relações entre os indivíduos, o meio em que vivem e os reflexos das fatores 

políticos, podem afetar diretamente as questões de segurança pública e defesa social. As 

estratégias mais exitosas de intervenção, caracterizam-se pelo envolvimento comunitário e 

pelo policiamento inteligente voltado para solução de problemas. 

 

-“OBJETIVO 7: Desenvolver a gestão operacional focada na prevenção criminal, garantia das 

liberdades e direitos fundamentais.” A corporação tem procurado consolidar a filosofia de 

Polícia Comunitária e de Direitos Humanos como estratégias para alinhar sua missão ao 

momento democrático, este é um dos papéis do PAMP. 

 

Para o alcance de tais objetivos, o plano estratégico estabelece um rol de estratégias, dentre as 

quais pode-se destacar a estratégia Nr 8.3.4, a qual define que para o sucesso no atingimento 

do previsto, deve-se “consolidar a filosofia de polícia comunitária como serviço de 

policiamento de prevenção criminal e de mobilização da comunidade para a solução de 

problemas na municipalidade”. 

 

Uma das ações no desenvolvimento de tal estratégia seria a implantação de programas de 

Polícia Comunitária, com base nos princípios prescritos na DPSSP 04 (Diretriz para a 

produção de serviços de segurança pública Nr 04 – Policiamento Comunitário), em todo o 
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Estado, o que vai exatamente, de encontro ao previsto no “Programa Ambiente de Paz”, 

cumprindo desta forma, um dos objetivos da organização. 

 

Como se pode perceber, este modelo de se fazer polícia, procura um diálogo forte entre as 

comunidades e a polícia militar, visando obter maior sensação de segurança, bem como a 

confiança em seu trabalho, tudo isso com a participação social. Nesta parceria, o papel da 

polícia é de, em conjunto com as comunidades, identificar problemas que necessitem da 

colaboração de outros segmentos, para então mobilizá-los, visando a sua solução. 
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7) METODOLOGIA 

 

 

No presente estudo, quanto aos objetivos, utilizou-se a pesquisa descritiva, levando-se em 

conta que, para se proceder a avaliação da implementação do “Programa Ambiente de Paz” na 

zona norte da cidade de Juiz de Fora, área de responsabilidade territorial do 27° BPM, foi 

necessária pesquisa de conhecimentos científicos relacionados à questão, estabelecendo-se em 

seguida uma relação com os dados coletados através dos instrumentos de pesquisa elaborados 

para o estudo. 

 

A pesquisa realizada teve natureza quantitativa, uma vez que se buscou a análise de dados 

quantitativos, em questionários formulados com questões fechadas. Utilizou-se o método 

hipotético-dedutivo, através de conhecimentos teóricos recentes relacionados ao objeto da 

pesquisa em abordagens diversas. Buscou-se avaliar os primeiros resultados obtidos com 

implementação do “Programa Ambiente de Paz” na zona norte da cidade de Juiz de Fora, 

examinando-se sua viabilidade como modelo para redução da criminalidade violenta e da 

cultura do medo nas comunidades envolvidas, através de pesquisa de campo, quando, se 

procurou verificar a validação da hipótese básica do estudo. 

 

Utilizou-se o método comparativo e estatístico, tendo em vista a necessidade de comparações 

estatísticas dos resultados levantados para o trabalho monográfico, na análise dos dados 

obtidos pela pesquisa de campo. 

 

Com relação às técnicas empregadas, utilizou-se: 

 

a) Documentação indireta 

 

Foi estudado o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2030, o plano estratégico 

da PMMG 2009 a 2011 e a diretriz geral para emprego operacional da PMMG (DGEOp). 

Analisados os boletins de ocorrências com registros de apreensões de armas de fogo, 

homicídios consumados e tentados e roubos a residência e a transeunte dos períodos de julho 

de 2011 a julho de 2013, bem como feita análise dos indicadores, referentes aos anos acima 

citados, do acordo de resultados firmados pela PMMG com o Governo do Estado de MG, na 
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cidade de Juiz de Fora/MG (27° BPM), e estudos das experiências de outros Estados no que 

diz respeito à setorização do policiamento.  

 

- Pesquisa bibliográfica (fontes secundárias). 

 

A ênfase foi dada nas teorias do policiamento comunitário e de prevenção criminal, bem 

como, em obras de autores contemporâneos, que tratam de conteúdos relacionados ao tema 

proposto, como Bondaruk (2007), Bayley e Skolnick (2002), Cano (2006), Moore e 

Trojanowicz (2002), Rolim (2006), Soares (2004), Trojanowicz e Bucqueroux (1994), entre 

outros. 

 

b) Documentação direta 

 

A pesquisa de campo foi realizada através da observação direta, a qual se constituiu de 

questionários com questões fechadas aos policiais militares comandantes e ex-comandantes 

de bases do Programa Ambiente de Paz, dos policiais militares que atuam ou atuaram nas 

bases e presidentes das associações de moradores (SPM) dos bairros abrangidos pelas duas 

bases do Programa, num total de 16 (dezesseis) bairros com maior número de habitantes de 

cada setor. 

 

c) Forma de aplicação do questionário (apêndice A) 

 

Através da observação direta extensiva. Considerando-se a realização de censo, o próprio 

pesquisador aplicou os questionários da pesquisa de campo, sendo privilegiada a aplicação 

presencial. 

 

d) Delimitação do universo: 

 

Utilizaram-se dois universos, ou seja, populações diferentes. No universo de pesquisa interno 

(Polícia Militar), foram colhidas as informações de um total de 04 (quatro) oficiais 

comandantes de bases do Programa Ambiente de Paz, os gerentes do processo. Foram 

escolhidos também 12 policiais que atuaram ou atuam exclusivamente nas bases do Programa, 

de um total de 24 (vinte e quatro). Considerando-se o número pequeno e finito do público 

alvo da pesquisa de campo, em relação aos gerentes do processo, foi realizado o levantamento 
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censitário. Com relação ao público de policiais que atuaram ou atuam nas bases, foram 

escolhidos seis policiais de cada base, pelo processo de amostragem, tendo em vista que a 

realidade vivida pelos militares atuantes nas bases é bastante semelhante. 

 

O objetivo foi de levantar informações se houve maior aproximação entre os policiais 

militares que atuam fixos nas bases, com a comunidade local e as dificuldades para a 

implementação do policiamento. 

 

Outro universo pesquisado foi o da comunidade, através dos líderes comunitários. Foram 

escolhidos 2 líderes comunitários, dos 04(quatro) bairros mais populosos dos locais onde foi 

implementado o Programa Ambiente de Paz, ou seja 2 setores, totalizando-se 16 (dezesseis) 

pessoas. 

 

O objetivo foi verificar a percepção da comunidade em relação à sensação de segurança, com 

a presença dos policiais militares fixos nos bairros através da implementação das bases do 

PAMP. 

 

Para os dois universos, quais sejam, dos gerentes das bases e líderes da comunidade dos 

principais bairros abrangidos, foram feitos levantamentos censitários; optando-se por 

amostragem apenas para o universo de policiais militares que atuam ou atuaram nas bases do 

PAMP, totalizando 32 pesquisados, divididos em 04 oficiais, 12 praças e 16 líderes 

comunitários. Os integrantes do universo da pesquisa foram perquiridos através do 

instrumento de observação direta extensiva, questionários, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Descrição do universo de pesquisa para a metodologia da monografia, Juiz de Fora-jan2015. 

Localização Oficiais 
Praças 

(Sargentos, Cabos e soldados) 
Líderes comunitários 

Base do bairro 

Benfica 
02 06 

02 do bairro Benfica 

02 do bairro Nova Benfica 

02 do bairro Araújo 

02 do bairro Vila Esperança 

Base do bairro 

Santa Cruz 
02 06 

02 do bairro Santa Cruz. 

02 bairro São Judas Tadeu. 

02 do bairro Nova Era. 

02 do bairro São Francisco de 

Paula. 

Fonte: dados do autor. 
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Foi utilizado neste estudo o tratamento estatístico baseado na estatística descritiva, com o 

emprego dos recursos das medidas estatísticas de interesse para a presente monografia. 

 

Na próxima seção, tratar-se-á sobre a análise do processo de implementação das bases do 

“Programa Ambiente de Paz” na zona norte de Juiz de Fora, ressaltando-se os passos que 

foram observados para a implementação dessa inovadora metodologia de gestão do 

policiamento. 
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8) O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ” 

 

 

Esta seção abordará o detalhamento do processo de implementação do “Programa Ambiente 

de Paz”. Considerando que o programa tem como principal ferramenta para o seu 

desenvolvimento, a setorização do policiamento, em uma exposição clara e objetiva, será 

abordado de maneira breve, algumas considerações sobre a territorialização
8
 ou setorização 

do policiamento, além da apresentação das etapas que foram desenhadas para a materialização 

de uma mudança no emprego do policiamento, privilegiando um modelo preventivo, em 

detrimento de uma metodologia reativa. Também nessa seção, buscou-se analisar as opiniões 

dos atores envolvidos no processo, através da pesquisa de campo realizada. 

 

8.1) Considerações sobre a setorização do policiamento. 

 

O policiamento setorizado ou territorializado é uma “metodologia de segurança preventiva, 

cujo procedimento consiste em alocar uma equipe fixa de policiais militares, sob o comando 

de um oficial (tenente), com o objetivo de atuar especificamente junto a determinada 

comunidade, em um espaço geográfico pré-determinado (responsabilidade territorial)”. 

(NAZARETH, 2010, p.80) 

 

A responsabilidade territorial não se trata de uma novidade para a Polícia Militar, que desde 

sua origem, atua com um organograma composto de batalhões, companhias, pelotões, 

destacamentos e subdestacamentos, todos com seus gestores em diversos níveis e que, perante 

a instituição, são responsáveis pelas questões afetas a sua área de atuação. 

 

A Instrução nº 05/2005 (2005, p. 100) da Polícia Militar de Minas Gerais, que disciplina o 

conceito operacional do comando de policiamento da capital, orienta que “o policiamento por 

setores apresenta-se como uma evolução do projeto de polícia orientada por resultados, no 

qual o setor de policiamento passa a ser a célula de referência na produção dos serviços de 

segurança pública”. 

 

_______________________ 

8
“o movimento de se constituir referenciais simbólicos e identitários (materiais e imateriais) junto a um recorte 

espacial definido, dotando-o de unidade.” (HAESBAERT, 2006, p. 341). 
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Desta forma, a setorização visa ratificar o policiamento comunitário, como estratégia de ação 

utilizada pela polícia militar, para apresentar à comunidade e aos órgãos de defesa social a 

importância da interação e o envolvimento das pessoas em busca da qualidade de vida e da 

sensação de segurança em suas comunidades. 

 

8.2) Objetivos da setorização. 

 

Avaliando-se a Instrução Nr 05/2005 da PMMG, os objetivos das bases do PAMP podem 

estar alinhados com os seguintes princípios de um processo de setorização: 

 

a) definir procedimentos visando a remodelar a forma de se fazer policiamento ostensivo, 

tornando-a mais ágil e dinâmica, em consonância com os anseios dos moradores de bairros, 

através de seus comandantes de setores, cuja função será a de catalisar os interesses e prover 

as soluções mais adequadas a cada realidade; 

 

b) fortalecer o policiamento de proximidade em pontos estratégicos, fundamentado nos 

princípios norteadores da polícia comunitária. Assim, os setores terão como prioridade atuar 

de maneira diferenciada e inovadora; 

 

c) empregar racionalmente os meios, visando fortalecer as relações de confiança da 

comunidade com a Polícia Militar; 

 

d) estimular a mobilização comunitária, visando a despertar nas pessoas o sentimento de 

participação dos problemas locais, invertendo-se a lógica; o cidadão sente-se cliente do 

Estado e Município e passa a adotar conduta participativa junto ao poder público com força de 

reivindicação e fiscalização; 

 

e) conscientizar os policiais sobre a importância da setorização como forma de distribuição de 

funções e responsabilidades e fazer com que o policial militar sinta-se integrante do processo; 

 

f) propiciar melhores condições para o policial militar se aproximar ainda mais da população, 

de forma que as ações e operações a serem desencadeadas estejam afinadas com os anseios da 

comunidade; 
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g) criar instrumentos que venham permitir o mapeamento dos locais de risco existentes nos 

bairros, propiciando canalização racional e lógica de esforços operacionais; 

 

h) estabelecer acompanhamento sistemático da evolução criminal no setor, no intuito de 

combater mais racional e eficazmente o crime; 

 

i) despertar nos moradores de bairro a importância da participação em reuniões comunitárias, 

objetivando o compartilhamento direto na elaboração das políticas públicas de segurança; 

 

j) canalizar para cada setor recursos materiais e humanos suficientes para fazer face à 

demanda operacional encontrada; 

 

k) desenvolver estudos de forma que o policial militar, preferencialmente, seja empregado no 

bairro onde reside, aumentando, assim, a efetividade do policiamento lançado por setor; 

 

l) incentivar a criação de conselhos comunitários de segurança pública setorizados, 

estimulando e mobilizando a população e autoridades constituídas. 

 

8.3) Estratégias para a implementação do PAMP. 

 

Embasado não só nas estratégias de policiamento setorizado, o Programa Ambiente de Paz foi 

criado como parte integrante de uma rede de governança, onde vários atores compartilham de 

um mesmo objetivo, qual seja, a busca do aumento da sensação de segurança e principalmente 

no atendimento de necessidades sociais básicas de determinadas comunidades. Através de um 

trabalho multidisciplinar, utilizando-se de um portfólio de serviços já existente nos órgãos que 

integram a rede de atendimento, o PAMP é uma estratégia inovadora e simples para 

minimizar diversas necessidades locais. 

 

Conforme o idealizador do Programa Ambiente de Paz, Coronel PM Ronaldo Nazareth,  a 

criação do programa teve início a partir de estudos da realidade social vivida à época pela 

zona norte da cidade de Juiz de Fora, que se destacava pelos constantes registros de 

homicídios e disputas de grupos rivais, além de uma latente carência do aparato assistencial 

público, esta, ainda presente. 
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Os estudos diagnosticaram a necessidade inicial de se criar setores de policiamento bem 

definidos, a serem gerenciados por oficiais (Tenentes), atribuindo a estes, responsabilidade 

territorial, delimitando espaços geográficos. Não só os tenentes designados para comandar as 

bases do PAMP, assim como todo o efetivo de 13 policiais alocados em cada base, foram 

orientados e devidamente treinados, de modo a promover e participar de reuniões com a 

comunidade local, afim de traçar metas e empreender estratégias em rede, para a redução da 

criminalidade e das necessidades sociais diversas que estivessem ao alcance dos órgãos 

estatais. As estratégias propiciavam a cada gestor, policiar com maior particularidade cada 

setor.  

 

Em resumo, as estratégias foram desenvolvidas da seguinte maneira: 

 

a) atribuição de responsabilidade territorial aos policiais militares; 

b) aumento do envolvimento individual da equipe; 

b) designação dos oficiais comandantes de bases; 

c) capacitação das equipes para atuar sob o enfoque da polícia comunitária; 

d) alocação logística baseada na necessidade do novo modelo de policiamento; 

e) avaliação periódica dos setores e gestão dos respectivos comandantes; 

f) priorização do policiamento a pé, com propósito da aproximação policial; 

g) realização de reuniões comunitárias e com outros órgãos na busca de soluções práticas para 

as necessidades e realidades locais. 

 

8.4) Etapas para a implementação das bases. 

 

As etapas que envolveram o processo foram executadas de maneira cronológica e com foco 

no envolvimento e integração das pessoas, não fugindo do que orienta a Instrução Nr 05/2005, 

que trata do policiamento setorizado, observando-se as seguintes fases: 

 

a) Sensibilização 

 

Com a finalidade de preparar o ambiente interno e externo, para a nova estratégia de execução 

da polícia ostensiva de preservação da ordem pública, observou-se a difusão da filosofia da 

polícia comunitária, do entendimento das principais teorias sobre a violência e a 

criminalidade, e, por fim, conscientizando-se a comunidade para a participação e 
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compartilhamento de ideias e informações e do fortalecimento dos conselhos comunitários de 

segurança. 

 

A sensibilização do público interno dar-se-á através da valorização do policial militar no 

contexto social, através de sua participação no planejamento operacional, no reconhecimento 

do trabalho preventivo e na interação com a comunidade. O processo de sensibilização do 

público externo foi desenvolvido por todos os integrantes da base do PAMP, portanto, 

ocorrendo após todo o público interno estar sensibilizado e motivado para o novo desafio. 

 

b) Mobilização 

 

Teve a finalidade de integrar todos os atores envolvidos no processo, direcionando os esforços 

no sentido da busca da efetividade. Refere-se à consolidação das ideias como uma equipe e 

devidamente ordenadas. 

 

c) Consolidação 

 

Percorrendo todas as fases anteriores, prosseguiu-se até que o processo fosse incorporado no 

cotidiano da vida operacional dos integrantes da unidade. Foi a fase das atitudes. 

 

d) Envolvimento do comandante do setor 

 

Na fase de internalização do novo papel, fez-se necessária a revisão do desempenho e funções 

do tenente, que agora deveria ter uma participação mais efetiva nos problemas do seu setor de 

atuação, solucionando-os no alcance de suas possibilidades ou compartilhando-os com outros 

órgãos. 

 

8.5) Opiniões dos atores envolvidos no processo. 

 

O presente tópico apresenta uma análise dos resultados obtidos através da pesquisa de campo, 

sendo observado o embasamento teórico, bem como os objetivos e as hipóteses previamente 

apresentados na seção 1. Foram analisados e interpretados os dados coletados, objetivando-se 

verificar manifestações dos comandantes de bases do PAMP, os demais policiais militares 

envolvidos e a comunidade, através de seus líderes comunitários, de bairros abrangidos pelas 
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bases do programa. A primeira análise realizada refere-se aos dados da equipe de oficiais. 

Buscaram-se informações referentes à gestão desses militares. Na segunda análise, foram 

processados os dados dos demais policiais militares que atuam ou atuaram nas bases do 

PAMP e por último, dos líderes comunitários cujos bairros foram escolhidos seguindo 

critérios socioeconômicos. 

 

8.5.1) Oficiais comandantes de bases do PAMP. 

 

A pesquisa analisada se traduz na opinião dos oficiais comandantes e ex-comandantes de 

bases do Programa Ambiente de Paz. Desde a sua implementação em meados de 2012, quatro 

oficiais foram comandantes das bases, entretanto, para a pesquisa de campo, apenas três 

oficiais responderam ao questionário, haja vista que o quarto oficial estava á frente da base do 

PAMP do bairro Benfica há apenas uma semana, o que o dificultaria na resposta dos 

questionamentos pelo pouco conhecimento a respeito do programa e de suas peculiaridades. 

 

As primeiras questões tiveram por objetivo caracterizar esses oficiais e seus conhecimentos na 

função que exercem ou exerceram. Assim, na primeira questão, os tenentes foram 

perguntados a respeito do tempo de atuação na corporação; enquanto, na segunda, foram 

perguntados sobre o tempo de atuação nas bases, já nas perguntas seguintes foram 

questionados se suas áreas de atuação eram as mesmas antes de fazerem parte do programa e 

então, em quais bases atuaram, conforme demonstram as tabelas de 02 a 05. 

 

Tabela 2 – Tempo de serviço na PMMG, dos comandantes de bases do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Tempo de serviço na corporação (anos) Quant. Percentual (%) 

Até 05 anos completos - - 

De 05 a 10 anos completos 02 66,5 

De 10 a 15 anos  01 33,5 

Acima de 15 anos   

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 
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Tabela 3 – Tempo de atuação na função de comandantes de bases do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Tempo de atuação Quant. Percentual (%) 

Seis meses ou menos - - 

Mais de 6 meses e menos de 1 ano 01 33,5 

De 1 ano a 1 ano e 6 meses  - - 

Acima de 1 ano e 7 meses 02 66,5 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 4 – Local de atuação antes de assumir o comando do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Local de atuação era o mesmo antes da 

implementação do PAMP? 
Quant. Percentual (%) 

Sim 01 33,5 

Não 02 66,5 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 5 – Locais de atuação na função de comandantes de bases do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Bases de atuação Quant. Percentual (%) 

Base de Benfica - - 

Base de Santa Cruz 01 33,5 

Atuou em ambas 02 66,5 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Em relação ao grau de conhecimento dos oficiais a respeito dos seus setores de atuação, 

comprovou-se que em sua totalidade os oficiais demonstraram conhecer os locais abrangidos 

pelas suas bases, o que é caracterizado pela responsabilidade territorial e a familiarização de 

cada oficial com sua função e com a comunidade (tabela 06) 

Tabela 6 – Conhecimento dos comandantes de bases do PAMP sobre a extensão territorial do seu local de 

trabalho- Juiz de Fora-jan. 2015 

O senhor conhece a extensão territorial do seu setor 

de trabalho? 
Quant. Percentual (%) 

Sim, totalmente 03 100 

Sim, parcialmente - - 

Não conheço - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 
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De acordo com a tabela 7, observa-se que os comandantes de bases notaram facilidade na 

resolução de problemas de segurança pública junto à comunidade, após a implementação das 

bases .Tal situação encontra relação no que assinala Rolim (2006, p. 63) em que “as medidas 

proativas de policiamento com foco bem determinado, prioridades estabelecidas e abordagens 

orientadas para a resolução de problemas podem ser, de fato, inibidoras da criminalidade.” 

 

Tabela 7 – Percepção dos comandantes de bases do PAMP, sobre a facilidade na resolução de problemas de 

segurança pública que envolve as comunidades- Juiz de Fora-jan. 2015 

Com a implementação do “Programa Ambiente de 

Paz”, houve maior facilidade na resolução dos 

problemas de segurança pública da comunidade 

atingida? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 01 33,5 

Concordo parcialmente 02 66,5 

Discordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Não soube responder 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

A próxima questão foi elaborada para verificar a frequência de participação dos oficiais em 

reuniões comunitárias. Verificou-se que comandantes de bases do PAMP organizaram e 

participam efetivamente dessas atividades (tabela 08). Observa-se que a maioria dos oficiais 

disse já terem participado mais de 10 (dez) vezes de reuniões comunitárias, o que certamente 

em outras funções, tal aproximação com a comunidade não seria propiciada. Isso mostra que 

as bases do PAMP permitiram que a comunidade ficasse mais próxima dos policiais, 

principalmente através das reuniões comunitárias, o que facilita o planejamento de emprego 

do policiamento. Esses resultados corroboram o pensamento de Goldstein (2003. p. 78) 

quando assinala que o modelo de policiamento de proximidade facilita a interação entre o 

policial e a comunidade visto que no patrulhamento comum não se cria o compromisso do 

contato com as pessoas.  

 

Tabela 8 – Frequência de participação em reuniões comunitárias dos comandantes de bases do PAMP- 

 Juiz de Fora-jan. 2015 
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Quantas vezes já participou de reuniões 

comunitárias após a implementação das bases do 

PAMP? 

Quant. Percentual (%) 

De uma a duas vezes - - 

De três a cinco vezes - - 

De seis a dez vezes - - 

Mais de dez vezes 03 100 

Nenhuma vez - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 9 – Avaliação da presença e participação efetiva da comunidade nas reuniões, com a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz” - Juiz de Fora-jan. 2015 

Presença e participação efetiva da comunidade nas 

reuniões comunitárias 
Quant. Percentual (%) 

Ótima 01 33,5 

Boa - - 

Regular 02 66,5 

Ruim - - 

Não sabe - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Buscou-se verificar nas próximas questões, se após a implementação do PAMP, houve maior 

sensação de segurança pela comunidade, bem como se houve aumento da satisfação dos 

policiais com a nova forma de atuação. Verifica-se, que esse modelo de policiamento propicia 

satisfação dos policiais no desempenho de suas funções; considerada como ótima (tabelas 10 

e 11). Esse resultado, proporciona certamente maiores laços de confiança com a comunidade. 

 

Tabela 10 – Percepção da sensação de segurança por parte da comunidade nas reuniões comunitárias, segundo os 

comandantes de bases, com a implementação do “Programa Ambiente de Paz” - Juiz de Fora-jan. 2015 

Sensação de segurança por parte da comunidade durante 

as reuniões comunitárias 
Quant. Percentual (%) 

Ótima 01 33,3 

Boa 01 33,3 

Regular 01 33,3 

Ruim - - 

Não sabe - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 



127 
 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 11 – Mensuração do grau de satisfação dos tenentes com o trabalho, após a participação nas ações do 

“Programa Ambiente de Paz, - Juiz de Fora-jan. 2015 

Satisfação do oficial com a nova forma de atuação Quant. Percentual (%) 

Ótima 02 66,5 

Boa - - 

Regular 01 33,5 

Ruim - - 

Não sabe - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Na questão seguinte nota-se que os comandantes das bases consideraram a qualidade do 

serviço prestado pelos policiais, após a implementação das bases, como boa (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Avaliação, pelos oficiais, da qualidade do serviço prestado pelos policiais militares envolvidos no 

“Programa Ambiente de Paz”- Juiz de Fora-jan. 2015 

Qualidade do serviço prestado pelo policial do PAMP Quant. Percentual (%) 

Ótima 01 33,5 

Boa 02 66,5 

Regular - - 

Ruim - - 

Não sabe - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Verifica-se através da questão seguinte, que os oficiais disseram não terem sentido dificuldade 

de realização do trabalho junto à comunidade, com a implementação das bases (tabela 13). 

Tabela 13 – Mensuração de dificuldades na gestão das atividades junto à comunidade envolvida no programa - 

Juiz de Fora-jan. 2015 

Após a implementação do PAMP, existiu ou existe alguma 

dificuldade no seu setor de trabalho, junto à comunidade 

local? 

Quant. Percentual (%) 

Sim, muita dificuldade - - 

Sim, pouca dificuldade 01 33,5 

Não tive dificuldade 02 66,5 

Não soube responder - - 

Respostas 03 100 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Denota-se na tabela 14, em relação à opinião dos oficiais, a razoável participação da 

comunidade junto ao programa. Observa-se que para uma participação mais  eficiente da 

comunidade nas ações do programa, seja necessária maior divulgação por parte dos 

comandantes das bases, atuando de forma a informar a comunidade da importância da sua 

participação em meio aos assuntos sobre o emprego do policiamento e na resolução dos 

problemas de segurança pública. 

 

Tendo em vista a implementação das bases ainda ser um processo recente, acredita-se que 

esse cenário ainda possua reflexos do modelo de policiamento reativo, o qual não 

proporcionava aos policiais militares interação com a comunidade. Constata-se isso nas 

palavras de Rolim (2006, p. 34) que demonstra essa ausência de contato da polícia com a 

comunidade, típica de um modelo tradicional de policiamento. “Os policiais só interagem 

com as comunidades nos momentos em que são chamados, são completamente estranhos. 

Eles não conhecem as pessoas a quem devem oferecer proteção e não possuem qualquer 

informação relevante sobre as particularidades locais, suas tradições ou conflitos básicos.” 

 

Tabela 14 – Avaliação da participação da comunidade abrangida pelo programa, no planejamento de ações 

destinadas ao atendimento de demandas da nova modalidade- Juiz de Fora-jan. 2015 

Como o senhor avalia a participação da comunidade no 

planejamento do emprego do policiamento das áreas 

abrangidas pelo PAMP? 

Quant. Percentual (%) 

Ótima - - 

Boa 01 33,5 

Razoável 02 66,5 

Ruim - - 

Não sabe   

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Buscou-se avaliar a convivência entre a comunidade e o policiamento após a implementação 

do PAMP. Tratou-se assim, questionar sobre a aproximação entre a polícia e a comunidade 

(tabela 15). Percebeu-se que houve maior contato do policial militar com as pessoas nos 

bairros. As informações reforçam a hipótese de que a setorização contribuiu para maior 
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proximidade do policial com a comunidade, uma vez que essa metodologia realça o 

policiamento comunitário. 

 

Tabela 15 – Percepção sobre a aproximação entre polícia militar e comunidade, segundo opinião dos 

comandantes de bases, após a implementação do PAMP. Juiz de Fora-jan. 2015 

Após a implementação do PAMP, houve maior aproximação 

da Polícia Militar com a comunidade do setor de atuação? 
Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 02 66,5 

Concordo parcialmente 01 33,5 

Discordo parcialmente - - 

Discordo totalmente - - 

Não soube responder - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Nas próximas duas questões, os oficiais declaram que houve um aumento do número de 

apreensões de armas de fogo, afirmativa comprovada pelos dados estatísticos conforme a 

tabela 16. Entretanto, observa-se que no período avaliado pela pesquisa, não se observa queda 

nos índices de criminalidade, conforme relatado por dois dos respondentes em seus 

questionários.  

 

Tabela 16 – Avaliação sobre a redução da criminalidade no setor de atuação, segundo opinião dos comandantes 

de bases, após a implementação do PAMP. Juiz de Fora-jan. 2015 

No seu setor de policiamento o senhor registrou queda nos 

índices de criminalidade violenta? 
Quant. Percentual (%) 

Sim, alta redução de índices - - 

Sim, baixa redução de índices 02 66,5 

Não houve redução de índices 01 33,5 

Houve aumento dos índices - - 

Não soube responder - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

 

Tabela 17 – Avaliação sobre aumento nos índices de apreensão de armas de fogo, após a implementação do 

PAMP. Juiz de Fora-jan. 2015 
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No seu setor de policiamento o senhor registrou aumento no 

número de apreensões de armas de fogo? 
Quant. Percentual (%) 

Sim, alta taxa de aumento 01 33,5 

Sim, baixa taxa de aumento 02 66,5 

Os índices se mantiveram inalterados - - 

Os índices sofreram redução - - 

Não soube responder - - 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

A melhoria nos índices criminais pode refletir na diminuição da sensação de insegurança e da 

cultura do medo por parte do cidadão. Percebe-se que esse fator, também possui relação com 

a integração da polícia militar com a comunidade, que faz com que o cidadão se sinta mais 

seguro e protegido (tabela 18). 

 

Tabela 18 – Percepção sobre diminuição do medo e da insegurança por parte da comunidade, segundo opinião 

dos comandantes bases, de acordo com os índices criminais.. Juiz de Fora-jan. 2015 

Caso tenha registrado queda nos índices de criminalidade 

violenta, o senhor percebeu que isto refletiu na diminuição do 

medo do crime e da sensação de insegurança por parte do 

cidadão? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 02 66,5 

Concordo parcialmente - - 

Discordo parcialmente - - 

Discordo totalmente - - 

Não soube responder 01 33,5 

Respostas 03 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Por fim, foi colhida a opinião dos respondentes, quanto a uma possível expansão do programa 

para outras regiões do município. 

Tabela 19 – Expectativas quanto a expansão do programa para outras áreas de Juiz de Fora  

Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Qual a sua opinião com relação a uma possível expansão do 

Programa Ambiente de Paz para outras regiões de Juiz de Fora. 
Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente - - 

Concordo parcialmente 03 100 

Discordo parcialmente - - 

Discordo totalmente - - 

Não sei - - 
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Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Relatos retirados das entrevistas realizadas com os oficiais policiais militares (OFPM) 

comandantes das bases do PAMP, podem traduzir um pouco mais sobre as atividades e 

problemas enfrentados no desenvolvimento do programa: 

 

Para a expansão do Programa Ambiente de Paz para outras áreas da cidade, é 

interessante que a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora cumpra na totalidade 

o que for conveniado, não bastando somente fazer uma sede para sediar o 

PAMP, como acontece hoje no programa atual. No caso específico, hoje 

estamos nos consolidando como uma modalidade de policiamento 

comunitário, inclusive, potencializando as ações do PAMP de Santa Cruz, 

que também está sediando a 173ª Cia. Fiel exemplo é a redução de quase 

50% no índice de roubo neste mês de janeiro de 2015, e redução de quase 1/3 

do ICV. No início, tivemos problemas com mobília, o que já foi resolvido. 

Não temos nenhum problema com a Prefeitura de Juiz de Fora no sentido de 

respostas às eventuais demandas que são geradas. O problema hoje, é mais na 

questão de manutenção de viaturas. No mais, sou favorável à expansão do 

Programa, cuja aplicação tem tudo a ver com a filosofia de Polícia 

Comunitária. (OFPM01) 

 

8.5.2) Policiais militares do Programa Ambiente de Paz. 

 

A pesquisa seguinte se traduz na opinião dos policiais militares que atuam nas bases do 

Programa Ambiente de Paz. Para a pesquisa de campo, foi feita uma amostragem de 12 

policiais, em um universo de 24 que atualmente trabalham nas bases, haja vista a similaridade 

de opiniões que os policiais possuem a respeito do programa, conforme percebido pelo 

pesquisador nas entrevistas iniciais de campo. 

 

As primeiras questões tiveram por objetivo caracterizar os policiais e os locais onde exercem 

suas funções. 

 

Tabela 20 – Tempo de serviço na PMMG, dos policiais militares que atuam nas bases do PAMP- 

 Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Tempo de serviço na corporação (anos) Quant. Percentual (%) 

Até 07 anos completos 08 67 

De 08 a 15 anos completos 02 16,5 

Acima de 15 anos 02 16,5 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 21 – Tempo de atuação exclusiva nas bases do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Tempo de atuação nas bases (anos) Quant. Percentual (%) 

Até um ano 05 41,5 

Acima de 01 07 58,5 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 22 – Levantamento se o local de atuação era o mesmo antes da implementação do PAMP-  

Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Local de atuação era o mesmo antes da 

implementação do PAMP 
Quant. Percentual (%) 

Sim 05 41,5 

Não 07 58,5 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 23 – Locais de atuação dos policiais atuantes no PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Bases de atuação Quant. Percentual (%) 

Base de Benfica 05 41,5 

Base de Santa Cruz 05 41,5 

Atuou em ambas 02 17 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao grau de conhecimento dos policiais, a respeito dos seus setores de atuação, 

comprovou-se que em sua totalidade demonstraram conhecer os locais abrangidos pelas suas 

bases, o que é caracterizado pela responsabilidade territorial e a familiarização de cada 

policial com sua função e com a comunidade 

 

Tabela 24 – Conhecimento dos policiais militares atuantes nas bases do PAMP sobre a extensão territorial do seu 

local de trabalho- Juiz de Fora-jan. 2015 

O senhor conhece a extensão territorial do seu setor 

de trabalho? 
Quant. Percentual (%) 

Sim, totalmente 12 100 

Sim, parcialmente - - 

Não conheço - - 

Respostas 12 100 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

De acordo com a tabela 25, observa-se que os policiais notaram facilidade na resolução de 

problemas de segurança pública junto à comunidade, após a implementação das bases. 

 

Tabela 25 – Percepção dos policiais militares das bases do PAMP, sobre a facilidade na resolução de problemas 

de segurança pública que envolve as comunidades- Juiz de Fora-jan. 2015 

Com a implementação do “Programa Ambiente de 

Paz”, houve maior facilidade na resolução dos 

problemas de segurança pública da comunidade 

atingida? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 02 16,5 

Concordo parcialmente 08 67 

Discordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Não soube responder 

02 

- 

- 

16.5 

- 

- 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

A próxima questão foi elaborada para verificar a frequência de participação dos policiais em 

reuniões comunitárias. 

 

Tabela 26 – Frequência de participação em reuniões comunitárias dos policiais militares atuantes nas bases do 

PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

Quantas vezes já participou de reuniões 

comunitárias após a implementação das bases do 

PAMP? 

Quant. Percentual (%) 

De uma a duas vezes 04 33 

De três a cinco vezes 03 25 

De seis a dez vezes 01 8,5 

Mais de dez vezes 01 8,5 

Nenhuma vez 03 25 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 27 – Avaliação da presença e participação efetiva da comunidade nas reuniões, com a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz”, de acordo com os policiais atuantes nas bases - Juiz de Fora-jan. 2015 
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Presença e participação efetiva da comunidade nas 

reuniões comunitárias 
Quant. Percentual (%) 

Ótima 07 58,5 

Boa 02 16,5 

Regular 01 8,5 

Ruim - - 

Não sabe 02 16,5 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Buscou-se verificar nas próximas questões, se após a implementação do PAMP, foi percebido 

pelos policiais, maior sensação de segurança pela comunidade, bem como se houve aumento 

da satisfação dos policiais com a nova forma de atuação. 

 

Tabela 28 – Percepção da sensação de segurança por parte da comunidade nas reuniões comunitárias, segundo os 

policiais militares atuantes nas bases, com a implementação do “Programa Ambiente de Paz” - Juiz de Fora-jan. 

2015 

Sensação de segurança por parte da comunidade durante 

as reuniões comunitárias 
Quant. Percentual (%) 

Ótima - - 

Boa 05 42 

Regular 03 25 

Ruim 02 16,5 

Não sabe 02 16,5 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 29 – Mensuração do grau de satisfação dos policiais com o trabalho, após a participação nas ações do 

“Programa Ambiente de Paz”, - Juiz de Fora-jan. 2015 

Satisfação do policial atuante no PAMP com a nova forma 

de atuação 
Quant. Percentual (%) 

Ótima - - 

Boa 07 58,5 

Regular 04 33 

Ruim 01 8,5 

Não sabe - - 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 
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Na questão seguinte nota-se que a maioria dos policiais militares atuantes nas bases 

consideraram a qualidade do serviço prestado pelos policiais, após a implementação das 

bases, como boa (tabela 30). 

 

Tabela 30 – Avaliação, pelos policiais militares atuantes nas bases da qualidade do serviço prestado no 

“Programa Ambiente de Paz”- Juiz de Fora-jan. 2015 

Qualidade do serviço prestado pelo policial do PAMP Quant. Percentual (%) 

Ótima 02 16,5 

Boa 07 58,5 

Regular 03 25 

Ruim - - 

Não sabe - - 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Verifica-se através da questão seguinte, que os policiais militares disseram não haver 

percebido dificuldade na realização do trabalho junto à comunidade, com a implementação 

das bases (tabela 31). 

 

Tabela 31 – Mensuração de dificuldades na execução das atividades junto à comunidade envolvida no programa 

- Juiz de Fora-jan. 2015 

Após a implementação do PAMP, existiu ou existe alguma 

dificuldade no seu setor de trabalho, junto à comunidade 

local? 

Quant. Percentual (%) 

Sim, muita dificuldade - - 

Sim, pouca dificuldade 04 33 

Não tive dificuldade 08 67 

Não soube responder - - 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

  

Denota-se na tabela 32, em relação à opinião dos policiais militares atuantes no PAMP, a 

razoável participação da comunidade junto ao programa. 

 

Tabela 32 – Avaliação da participação da comunidade abrangida pelo programa, no desenvolvimento das 

atividades como policial do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 
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Como o senhor avalia a participação da comunidade no 

desenvolvimento de suas atividades? 
Quant. Percentual (%) 

Ótima - - 

Boa 04 33,3 

Razoável 04 33,3 

Ruim 04 33,3 

Não sabe   

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Buscou-se avaliar a convivência entre a comunidade e o policiamento após a implementação 

do PAMP. Tratou-se assim, questionar sobre a aproximação entre a polícia e a comunidade 

(tabela 33). Percebeu-se que houve maior contato do policial militar com as pessoas nos 

bairros. 

 

Tabela 33 – Percepção sobre a aproximação entre polícia militar e comunidade, segundo opinião dos policiais 

atuantes, após a implementação do PAMP. Juiz de Fora-jan. 2015 

Após a implementação do PAMP, houve maior aproximação 

da Polícia Militar com a comunidade do setor de atuação? 
Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 08 67 

Concordo parcialmente 02 16,5 

Discordo parcialmente - - 

Discordo totalmente 02 16,5 

Não soube responder - - 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Nas próximas duas questões, os policiais militares declaram que houve um aumento do 

número de apreensões de armas de fogo, afirmativa comprovada pelos dados estatísticos 

conforme a tabela 34. Entretanto, observa-se que no período avaliado pela pesquisa, não se 

observa queda nos índices de criminalidade, conforme relatado por nove dos respondentes em 

seus questionários.  

 

 

Tabela 34 – Avaliação sobre a redução da criminalidade no setor de atuação, segundo opinião dos policiais 

militares, após a implementação do PAMP. Juiz de Fora-jan. 2015 
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No seu setor de policiamento o senhor percebeu ou tomou 

conhecimento de queda nos índices de criminalidade 

violenta? 

Quant. Percentual (%) 

Sim, alta redução de índices 06 50 

Sim, baixa redução de índices 03 25 

Não houve redução de índices - - 

Houve aumento dos índices - - 

Não soube responder 03 25 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 35 – Avaliação sobre aumento nos índices de apreensão de armas de fogo, após a implementação do 

PAMP. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

No seu setor de policiamento o senhor percebeu ou tomou 

conhecimento de aumento no número de apreensões de armas 

de fogo? 

Quant. Percentual (%) 

Sim, alta taxa de aumento 08 67 

Sim, baixa taxa de aumento 02 16,5 

Os índices se mantiveram inalterados - - 

Os índices sofreram redução - - 

Não soube responder 02 16,5 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Percebe-se que a integração da polícia militar com a comunidade, faz com que o cidadão se 

sinta mais seguro e protegido, a próxima tabela faz uma consideração sobre o que os policiais 

perceberam neste aspecto (tabela 36). 

 

Tabela 36 – Percepção sobre diminuição do medo e da insegurança por parte da comunidade, segundo opinião 

dos policiais atuantes nas bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

Caso tenha percebido queda nos índices de criminalidade 

violenta, o senhor percebeu que isto refletiu na diminuição do 

medo do crime e da sensação de insegurança por parte do 

cidadão? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 06 50 

Concordo parcialmente 05 41,5 

Discordo parcialmente - - 

Discordo totalmente 01 8,5 

Não soube responder - - 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Por fim, foi colhida a opinião dos respondentes, quanto a uma possível expansão do programa 

para outras regiões do município. 

 

Tabela 37 – Expectativas quanto a expansão do programa para outras áreas de Juiz de Fora  

Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Qual a sua opinião com relação a uma possível expansão 

do Programa Ambiente de Paz para outras regiões de 

Juiz de Fora. 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 07 58,5 

Concordo parcialmente 03 25 

Discordo parcialmente - - 

Discordo totalmente 02 16,5 

Não sei - - 

Respostas 12 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Relatos retirados das entrevistas realizadas com as praças policiais militares (PPM) que atuam 

nas bases do PAMP, podem traduzir um pouco mais sobre as atividades e problemas 

enfrentados no desenvolvimento do programa: 

 

Estou no projeto dede o início, sendo que hoje é extremamente gratificante 

verificar as conquistas. No princípio, tivemos um pouco de dificuldade, pois 

as bases do projeto são firmadas em trabalho conjunto com os órgãos de 

defesa social e prefeitura. Uma maior aproximação com as comunidades 

depende de práticas comunitárias e ações sociais. Após três anos no projeto, 

realizamos com apoio da prefeitura de Juiz de Fora, comunidade e outros 

setores privados, ações como revitalização de praças, iluminação, blitz 

educativa, programa de rádio, operações antidrogas com informações 

privilegiadas, prestação de serviços diversos, campeonatos para as crianças, 

distribuição de sextas básicas, reuniões e outros. Assim posso afirmar que o 

projeto é excelente, contudo se faz necessário que os órgãos envolvidos 

estejam em sintonia. (PPM01) 

 

8.5.3) Líderes comunitários. 

 

Após analisada a questão do ponto de vista dos oficiais comandantes de bases e dos demais 

policiais, buscou-se averiguar a visão da comunidade, através de seus líderes. Foram 

aplicados os questionários aos presidentes das associações de moradores dos bairros e 

representantes dos conselhos comunitários de segurança, o que totalizou 16 pessoas, que 

foram consideradas formadoras de opinião junto à comunidade que representam. Destaca-se 
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de forma muito positiva, que nenhum dos respondentes fez referência às respostas que 

definiam como “ruim” ou que “discordam totalmente” das questões relacionadas ao PAMP, 

apontando assim para um resultado bastante positivo das ações do programa.  

 

Inicialmente fez-se a caracterização dos respondentes, onde se observou que boa parte é do 

gênero masculino (tabela 38),  residentes ainda no mesmo bairro abrangido pelas bases (tabela 

39) e com tempo de residência nesses locais há mais de 5 anos. Isso se deve ao fato da 

pesquisa estar direcionada aos líderes da comunidade, que normalmente são escolhidos dentre 

as pessoas que são mais antigas no bairro, por conhecerem melhor suas prioridades. (tabela 

40). 

 

Tabela 38 - Gênero dos líderes comunitários dos bairros onde foram implementadas as bases do PAMP - Juiz de 

Fora-jan. 2015 

Gênero Quant. Percentual (%) 

Feminino 10 62,50 

Masculino 06 37.50 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 39 – Locais de residência atuais dos líderes comunitários dos bairros onde foram implementadas as bases 

do PAMP - Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Locais Quant. Percentual (%) 

Setor Benfica 07 43,75 

Setor Santa Cruz 07 43,75 

Fora da área abrangida 02 12,50 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 40 – Tempo de residência nos bairros onde foram implementadas as bases do PAMP –  

Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Tempo de residência Quant. Percentual (%) 

Menos de 1 ano 03 18,75 

De 01 a 05 anos 02 12,50 

Mais de 05 anos 11 68.75 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Nas questões seguintes, procurou-se verificar sobre a identificação e resolução dos problemas 

da comunidade e a respeito das reuniões comunitárias, após a implementação das bases. A 

tabela (41) questionou se com a aproximação do policial militar das bases do Programa 

Ambiente de Paz em seu bairro, houve maior facilidade em resolução dos problemas da 

comunidade. Boa parte dos líderes comunitários disse que já participaram de 3 a 5 vezes de 

reuniões, o que é considerado positivo, haja vista, que no modelo reativo de policiamento, não 

havia possibilidades em se realizar reuniões comunitárias. Esse resultado possui relação na 

afirmação de Rolim (2006), de que “para se ter uma melhor interação entre a polícia e 

comunidade é necessária uma identificação, envolvimento e entrosamento de ambos.” 

 

Tabela 41 – Avaliação sobre a facilidade na resolução de problemas da comunidade, segundo opinião dos lideres 

comunitários, após a implementação das bases do PAMP.- Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Com a aproximação do policial militar das bases do 

Programa Ambiente de Paz em seu bairro, houve 

maior facilidade em resolução dos problemas da 

comunidade? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 07 43.75 

Concordo parcialmente 06 37.50 

Discordo parcialmente 03 18.75 

Discordo totalmente - - 

Não sei - - 

Respostas 16 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Tabela 42 – Frequência de participação em reuniões organizadas pela polícia militar, segundo os líderes 

comunitários, após a implementação das bases do PAMP. Juiz de Fora- jan. 2015 

 

Quantas vezes já participou de reuniões 

comunitárias com a presença da Polícia Militar? 
Quant. Percentual (%) 

De uma a duas vezes 06 37,50 

De três a cinco vezes 06 37,50 

De seis a dez vezes - - 

Mais de dez vezes - - 

Nenhuma vez 04 25,00 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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A próxima questão foi destinada àqueles que responderam à pergunta anterior. Nesse caso, 

não houve muita diferença e podem-se verificar as opiniões dos líderes comunitários, tendo 

em vista que 4 deles não participaram de reuniões junto à Polícia Militar.  

 

Tabela 43 – Avaliação da presença e participação efetiva do policial militar nas reuniões comunitárias, segundo 

os líderes comunitários, após a implementação das bases do PAMP- Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Presença e participação efetiva do policial militar 

nas reuniões 
Quant. Percentual (%) 

Ótima 06 37,50 

Boa 04 25,00 

Regular 02 12,50 

Ruim - - 

Indiferente 04 25,00 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

A questão a seguir serviu para verificar sobre a melhoria da sensação de segurança e do 

policiamento nos bairros. Constatou-se, na opinião da maioria dos líderes comunitários, que a 

presença do policial das bases do programa, nos bairros, aumentou a sensação de segurança 

(tabela 44) 

 

Tabela 44 – Percepção sobre o aumento da sensação de segurança por parte da comunidade em função da 

aproximação do policial militar, segundo opinião dos líderes comunitários, após a implementação das bases - 

Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Avaliação da sensação de segurança da comunidade, após a 

implementação das bases do “Programa Ambiente de Paz” 
Quant. Percentual (%) 

Ótima 04 25,00 

Boa 09 56,25 

Regular 03 18,75 

Ruim - - 

Não soube - - 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Ao serem perguntados sobre a qualidade do serviço prestado pelos policiais militares, nas 

questões seguintes, os líderes comunitários avaliaram positivamente o serviço prestado pelo 

policial militar (tabela 45). Também, a atuação policial na resolução dos problemas foi 

considerada boa (tabela 46). Esse resultado mostra que o policial militar próximo a 
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comunidade é visto de maneira diferenciada obtendo a confiança da comunidade em que 

serve. 

Tabela 45 – Avaliação sobre a qualidade do serviço prestado pelo policial militar, segundo opinião dos líderes 

comunitários, após a implementação das bases - Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Avaliação da qualidade do serviço prestado pelo 

policial militar, após a implementação do “Programa 

Ambiente de Paz” 

Quant. Percentual (%) 

Ótima 04 25,00 

Boa 08 50,00 

Regular 04 25,00 

Ruim - - 

Indiferente - - 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Tabela 46 – Avaliação sobre a atuação do policial militar na resolução de problemas da comunidade, segundo 

opinião dos líderes comunitários, após a implementação das bases - Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Resolução de problemas por parte dos policiais Quant. Percentual (%) 

Ótima 02 12,50 

Boa 10 62,50 

Regular 04 25,00 

Ruim - - 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Tabela 47 - Avaliação sobre a melhoria, por parte da comunidade em função da aproximação do policial militar, 

segundo opinião dos líderes comunitários, após a implementação das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

A aproximação do policial militar do PAMP, ajudou a 

melhorar a presença policial no bairro? 
Quant. Percentual (%) 

Sim, melhorou bastante 05 31,25 

Sim, melhorou um pouco 10 62,50 

Piorou - - 

Se manteve 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Nas próximas questões, buscou-se verificar sobre a avaliação da participação da comunidade 

no contexto da segurança pública após a implementação das bases. Foi observado que a 

maioria dos líderes comunitários consideram boa, em relação à participação da comunidade 
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(tabela 48). Demonstra que a população passa a conhecer melhor aqueles que a protege 

(tabela 49), fortalecendo a aproximação (tabela 50). Esse resultado é corroborado por 

Trojanowicz e Bucqueroux (1999, p. 04), quando ressalta que “a parceria entre a população e 

a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar 

juntas com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área.” 

 

Tabela 48 - Avaliação sobre a participação da comunidade na parceria em prol da melhoria do policiamento, 

segundo opinião dos líderes comunitários, após a implementação das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Avaliação da participação da comunidade na parceria 

com a Polícia Militar para melhoria das ações policiais 

em seu bairro. 

Quant. Percentual (%) 

Ótima 02 12,50 

Boa 11 68,75 

Regular 02 12,50 

Ruim - - 

Indiferente 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Tabela 49 - Conhecimento sobre o policial militar que trabalha no bairro, segundo opinião dos líderes 

comunitários, após a implementação das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

O(a) senhor(a) conhece algum policial militar do 

“Programa Ambiente de Paz” que trabalha em seu 

bairro? 

Quant. Percentual (%) 

Conheço e mantenho contato 05 31,25 

Reconheço apenas como policial do PAMP 10 62,50 

Não conheço 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Tabela 50 - Percepção sobre a aproximação entre polícia militar e comunidade, segundo opinião dos líderes 

comunitários, após a implementação das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Houve maior aproximação da PM com a comunidade do seu 

bairro após a implementação do Programa Ambiente de Paz? 
Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 07 43.75 

Concordo parcialmente 07 43.75 

Discordo parcialmente 01 6.25 

Discordo totalmente - - 

Não sei 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



144 
 

Por oportuno, as próximas questões serviram para verificar se os líderes comunitários 

perceberam se houve redução da criminalidade e violência em seus bairros após a 

implementação do PAMP, (tabela 51) bem como, se houve reflexos na diminuição do medo 

do crime e sensação de insegurança (tabela 52). Para maioria dos respondentes, houve 

diminuição da criminalidade nos bairros. Observou-se, também, redução do medo e da 

insegurança (tabela 53). Com base nas questões anteriores, percebe-se que a sensação de 

segurança está relacionada com a redução da criminalidade, bem como interação do policial 

militar com a população. Esse resultado é confirmado por Rolim (2006, p. 65) quando afirma 

que “um novo modelo de policiamento deve estar próximo e vinculado às comunidades, 

inclusive com a retomada dos patrulhamentos a pé.” 

Tabela 51 - Percepção sobre a redução da criminalidade nos bairros, segundo opinião dos líderes comunitários, 

após a implementação das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

No seu bairro o(a) senhor(a) observou redução da 

criminalidade, quando da implementação do Programa 

Ambiente de Paz? 

Quant. Percentual (%) 

Sim, alta diminuição de índices 04 25,00 

Sim, baixa diminuição de índices 09 56,25 

Não houve diminuição de índices - - 

Houve aumento dos índices - - 

Não soube responder 03 18,75 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 52 - Percepção sobre diminuição do medo e da insegurança por parte da comunidade, segundo opinião 

dos líderes comunitários, após a implementação das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Caso tenha observado redução dos crimes após a 

implementação da base do “Programa Ambiente de Paz”, 

foi percebida a diminuição do medo do crime e da 

sensação de insegurança? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 05 31,25 

Concordo parcialmente 08 50,00 

Discordo parcialmente 02 12,50 

Discordo totalmente - - 

Não sei 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 
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Tabela 53 - Percepção sobre diminuição do medo e da insegurança por parte da comunidade, tendo tomado 

conhecimento da diminuição da criminalidade, segundo opinião dos líderes comunitários, após a implementação 

das bases. Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Caso tenha percebido ou tomado conhecimento de queda nos 

índices de criminalidade violenta, o senhor percebeu que isto 

refletiu na diminuição do medo do crime e da sensação de 

insegurança por parte do cidadão? 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 05 31,25 

Concordo parcialmente 09 56,25 

Discordo parcialmente 01 6,25 

Discordo totalmente - - 

Não sei 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Tabela 54 – Expectativas quanto a expansão do programa para outras áreas de Juiz de Fora  

Juiz de Fora-jan. 2015 

 

Qual a sua opinião com relação a uma possível expansão 

do Programa Ambiente de Paz para outras regiões de 

Juiz de Fora. 

Quant. Percentual (%) 

Concordo totalmente 08 50,00 

Concordo parcialmente 05 31,25 

Discordo parcialmente 02 12,50 

Discordo totalmente - - 

Não sei 01 6,25 

Respostas 16 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Sinal convencional utilizado: (-) dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento 

 

Relatos, também retirados das entrevistas realizadas com os integrantes da comunidade (IC) 

dos bairros abrangidos pelas bases do PAMP, podem traduzir um pouco mais sobre as 

atividades e problemas enfrentados no desenvolvimento do programa: 

 

Se faz necessário maior participação da prefeitura (IC01) 

 

O programa é bom, porém queremos ver mais policiais (IC02) 

 

Conhecemos o policial pelo nome e até nossas praças melhoraram. O projeto 

é muito bom. (IC03) 

 

Melhorou muito nossa segurança e policiamento (IC04) 
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8.6) Dificuldades encontradas para a implementação do PAMP. 

 

Na opinião dos comandantes de bases do Programa e do idealizador da iniciativa, alguns 

fatores trouxeram e ainda trazem dificuldades para o pleno desenvolvimento do programa. 

Observa-se que há uma tentativa constante para que os aspectos que se apresentam como 

óbices, sejam superados pela Polícia Militar, notadamente pela equipe de oficiais responsáveis 

pela gerência do processo. Como se pode detectar em visita ao programa e na busca das 

demais informações, a Polícia Militar, como idealizadora desse programa e que colocou como 

uma das principais ferramentas do programa, o trabalho em rede, unindo os esforços de outros 

órgãos públicos na solução de mazelas sociais, ainda é a única organização que se mantém 

atuante e diuturnamente desenvolvendo sua cota no processo. Os principais óbices detectados 

estão descritos a seguir: 

 

a) resistência da tropa em realizar o policiamento preventivo e comunitário; 

b) empenho de viaturas preventivas do programa, pelo COPOM em outras áreas; 

c) dificuldade em se manter a mesma equipe no setor, em função da “evasão do efetivo;” 

d) dificuldade de envolvimento da comunidade nas reuniões comunitárias; 

e) ausência de recursos logísticos para a manutenção das bases; 

f) ausência de conselhos comunitários de segurança atuantes em alguns bairros abrangidos 

pelas bases; 

g) efetivo reduzido para a substituição das evasões e de incremento das atividades típicas do 

PAMP; 

h) dificuldade do envolvimento de outros órgãos do sistema de defesa social e do executivo 

municipal. 

 

8.7) Repercussões e primeiros resultados alcançados com a implementação do Programa 

Ambiente de Paz. 

 

Verificou-se que o processo de implementação do Programa Ambiente de Paz trouxe em seus 

primeiros impactos, um significativo aumento no índice de apreensão de armas de fogo, 

comparando-se o período de um ano, anterior á sua implementação, com o período de um ano, 

após a sua data de inauguração. Já os índices de criminalidade violenta, focando-se 

principalmente nos homicídios consumados e tentados e os índices de roubo em geral, não 

apresentaram decréscimo, acompanhando uma realidade do município de Juiz de Fora e do 
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Estado, para o mesmo período. Verificou-se, entretanto, conforme pesquisa de campo, um 

fortalecimento do envolvimento do policial com a comunidade, através do aumento da 

percepção da sensação de segurança nas comunidades envolvidas. 

 

Outras conquistas para as equipes do Programa Ambiente de Paz, assim como para a 

comunidade abrangida merecem destaque, como a desarticulação de gangues de infratores 

que atuavam principalmente no setor da base do bairro Santa Cruz, as quais promoviam todo 

tipo de desordem e crimes. Com a implementação das bases também foi possível a criação e o 

gerenciamento de projetos de vigilância compartilhada entre vizinhos, conhecida como “rede 

de vizinhos protegidos”, assim como diversas ações cívico-sociais, campanhas de assistência 

e conscientização da comunidade, reuniões comunitárias, até então inexistentes, além de 

reconhecimento pela câmara municipal de Juiz de Fora, que agraciou o programa com uma 

“Moção de aplauso”, devido à inovação dos trabalhos desenvolvidos por ambos os projetos, 

em seus respectivos setores de atuação. 

 

O programa ainda motivou repercussões muito positivas sobre a sua atuação, como então 

verificado no  7º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado de 17 a 19 de 

julho de 2013 em Cuiabá, Estado do Mato Grosso, quando o idealizador do Programa 

Ambiente de Paz, à época Comandante da Quarta Região da Polícia Militar de Minas Gerais, 

Coronel PM Ronaldo Nazareth, fez a apresentação do programa a uma plateia que incluía a 

Secretária Nacional de Segurança Pública, dentre outras autoridades, estudiosos e intelectuais 

da segurança pública. A temática do encontro tinha como um dos focos, as políticas públicas, 

estratégias e experiências municipais e estaduais de redução e prevenção criminal. Dentre 

alguns comentários colhidos ao final da apresentação, que foram reunidos posteriormente em 

uma revista de publicação do seminário, pode-se destacar os seguintes: Eduardo Batitucci: 

Pesquisador Pleno do Centro de Estudos Econômicos e Sociais, da Fundação João Pinheiro 

(FJP)., adiantou que: “ o Ambiente de Paz é um caminho interessante para que se promova 

uma cultura de paz. As polícias precisam, sim, estarem mais próximas e atentas às demandas 

da comunidade”. 

 

Ignácio Cano, professor e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência (LAV), da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), disse o seguinte: 
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“Não temos, no Brasil, a tradição de polícia comunitária e esse é um meio muito 

importante de se chegar próximo das principais questões de segurança pública. Além 

disso, como propõe o Ambiente de paz, o envolvimento de prefeitos é algo 

promissor no que tange o combate à violência” 

 

José Vicente da Silva Filho; Coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex- 

Secretário Nacional de Segurança Pública, destacou: 

 

“Faço questão de elogiar a iniciativa Ambiente de Paz, da Polícia Militar de Minas 

Gerais a todos que acompanham minha fala nesta mesa redonda sobre segurança 

pública. Com certeza é a prevenção a melhor alternativa para que se combata a 

criminalidade”. 

 

Julita Lemgruber ; Socióloga e Coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 

(Cesec), da Universidade Cândido Mendes, disse: “É preciso que as polícias estejam próximas 

até para que se fortaleça e se aprimore a imagem institucional da corporação, assim como 

propõe o policiamento comunitário do Ambiente de Paz”. 

 

Luis Flávio Sapori; Professor e coordenador do curso de ciências sociais da PUC Minas, 

coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública, comentou :“O trabalho 

de prevenção é muito importante e funciona bem quando em parceria com a sociedade. A 

aposta de Juiz de Fora no Ambiente de Paz é promissora e aponta modelo a ser copiado por 

outras  idades mineiras e brasileiras” 

 

Marcos Rolim; Consultor para políticas públicas em segurança e direitos humanos na Artigo 

Quinto Consultoria, anunciou: “Em um país como o nosso, onde governos e polícias 

normalmente não se integram, Juiz de Fora e a PMMG dão um passo a frente em prol da 

segurança pública”. 

 

Ricardo Balestreri; Ex-secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, 

também deixou seu comentário: “O que propõe o Ambiente de Paz é um modelo moderno de 

policiamento, focado na prevenção social, na participação da comunidade e na mudança de 

uma cultura que se traduz na confiança da sociedade na PM. Parabéns pela inciativa.” 

 

Robson Sávio; Pesquisador e coordenador de comunicação do centro de estudos de 

criminalidade e segurança pública (CRISP/UFMG), coordenador do núcleo de estudos 
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sociopolíticos da PUC Minas, destacou: “O caminho certo é a prevenção e acredito que o 

trabalho do Ambiente de Paz, nesse rumo, vai continuar colhendo frutos positivos”. 

 

8.8) Apresentação e análise dos dados criminais 

 

Na variável de apreensões de armas de fogo, observa-se aumento. Esse resultado mostra uma 

tendência de que a metodologia de setorizar o policiamento nos bairros, pode contribuir para a 

melhoria nos índices criminais. A polícia militar, trabalhando junto com a comunidade, tem 

por objetivo, procurar aumentar a sensação de segurança, no momento em que os policiais 

recebem diuturnamente informações que possam contribuir na solução e prevenção dos 

delitos, além de obterem-se dados sobre pessoas que portam armas ilegalmente e que 

participam de práticas ilegais. Essa interação pode contribuir para a diminuição da 

criminalidade nos bairros e potencializar o número de apreensões de armas de fogo. 

Evidenciam-se, também nesse resultado, as afirmativas de Mattanna, Silva e Senisse (2007, p. 

8) quando assinalam sobre a importância da responsabilidade de todos no combate à violência 

e à criminalidade, bem como na conscientização de que segurança pública se discute de forma 

integrada. Observa-se, dessa forma, que polícia e sociedade são duas faces de um mesmo lado 

e que juntas são mais fortes na solução dos problemas. 

 

Tabela 55 – Análise comparativa quanto aos índices de apreensão de arma de fogo nas áreas abrangidas pelo 

Programa Ambiente de Paz. Período de Jul2011 a Jun2012 comparado ao período de Jul2012 a Jun2013. 

 

Local Período  

Jul2011 a Jun2012 

Período 

 Jul2012 a Jun2013 
Variação (%) 

PAMP Benfica 27 armas de fogo 28 armas de fogo ↑ 3,7% 

PAMP Santa Cruz 19 armas de fogo 29 armas de fogo ↑ 52,6% 

Resultado total 46 armas de fogo 57 armas de fogo ↑ 24% 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações. 

 

 

 

Observa-se graficamente a frente, as apreensões de arma de fogo, no mesmo período: 

 

 

 

 



150 
 

Gráfico 1 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de apreensão de arma de fogo nas áreas 

abrangidas pelo Programa Ambiente de Paz. Período de Jul2011 a Jun2012 comparado ao período de  

Jul2012 a Jun2013. 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações.´ 

 

Na variável de homicídios tentados e consumados observa-se aumento em ambos os índices. 

Esse resultado mostra uma tendência que a cidade de Juiz de Fora veio sofrendo nos últimos 

anos. Observa-se que as áreas abrangidas pelas bases do Programa Ambiente de Paz possuem 

características de frequência nos crimes de homicídios tentados e consumados, principalmente 

motivados pelas disputas de grupos de bairros rivais e pelas frequentes disputas do tráfico 

ilícito de drogas. Nestas disputas, em sua grande maioria está envolvido o homem ainda muito 

jovem, oriundo de famílias carentes. 

 

Gráfico 2 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de homicídios tentados nas áreas abrangidas 

pelo Programa Ambiente de Paz. Período de Jul2011 a Jun2012 comparado ao período de Jul2012 a Jun2013. 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações. 
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Gráfico 3 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de homicídios consumados nas áreas abrangidas 

pelo Programa Ambiente de Paz. Período de Jul2011 a Jun2012 comparado ao período de Jul2012 a Jun2013. 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações. 

 

Na variável de roubos consumados nas áreas abrangidas pelas bases do Programa Ambiente 

de Paz observa-se um considerável aumento nos índices. O resultado mostra uma tendência de 

aumento desta modalidade de crime na cidade de Juiz de Fora e no Estado de Minas Gerais 

nos últimos anos. Ambos os setores abrangidos pelo programa, possuem importantes centros 

comerciais da zona norte da cidade e uma movimentação considerável de transeuntes, 

transformando o local em alvo para os infratores desta modalidade criminosa. 

 

Gráfico 4 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de roubos consumados nas áreas abrangidas 

pelo Programa Ambiente de Paz. Período de Jul2011 a Jun2012 comparado ao período de Jul2012 a Jun2013. 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações.
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8.8.1) Análise comparativa com áreas que ainda não possuem o PAMP 

 

 

De modo a avaliar e comparar o índices criminais alcançados nas áreas abrangidas pelas 

atuais bases do PAMP, com as áreas propostas para a sua ampliação, buscou-se, nos gráficos 

abaixo, mostrar a realidade criminal no mesmo período avaliado, pós implementação, 

(Jul2012 a Jun2013) levantando-se os índices dos crimes de roubos consumados e homicídios. 

 

Conforme vimos nas seções anteriores, os bairros propostos inicialmente para a ampliação do 

programa em Juiz de Fora, são os bairros Vila Olavo Costa e São Benedito. Desta forma, 

buscou-se comparar o cenário destas localidades que ainda não possuem o programa, com as 

localidades que já o possuem, num mesmo período. 

 

 

Gráfico 5 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de homicídios tentados nos bairros Vila Olavo 

Costa e São Benedito, com os bairros do PAMP . Período de Jul2012 a Jun2013. 

 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações. 

 

 

Verifica-se no gráfico 5, que o bairro Olavo Costa, localizado em uma região de extrema 

carência social, tem acentuados registos de crimes contra a pessoa, os homicídios tentados, 

assim como os homicídios consumados, observados no próximo gráfico (Gráfico 6), deixam 

claro tal situação, que também pode ser constatada no bairro São Benedito. 
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Gráfico 6 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de homicídios consumados nos bairros Vila 

Olavo Costa e São Benedito, com os bairros do PAMP. Período de Jul2012 a Jun2013. 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações. 

 

Gráfico 7 - Análise comparativa quanto aos números absolutos de roubos consumados nos bairros Vila Olavo 

Costa e São Benedito, com os bairros do PAMP. Período de Jul2012 a Jun2013. 

 

 

Fonte de dados: 4ª Região da Polícia Militar – 27º Batalhão PM. Seção de planejamento e operações. 

 

Não obstante, como se observa no gráfico acima, os crimes contra o patrimônio se apresentam 

mais acentuados nas áreas já abrangidas pelo programa, ou seja, nos bairros Benfica e Santa 

Cruz, que possuem centros comerciais de extrema relevância para uma região muito 

abrangente e populosa, o que por sua vez, deixa de ser uma característica dos bairros São 

Benedito e Olavo Costa. 
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8.9) Perspectivas de ampliação do programa na cidade de Juiz de Fora. 

 

De acordo com levantamentos colhidos na pesquisa de campo, a proposta de ampliação do 

Programa Ambiente de Paz para outras áreas do município de Juiz de Fora é muito bem vinda, 

de modo a maioria dos respondentes concordam que a ampliação deve ser implementada. 

 

Conforme se observa na entrevista realizada com o idealizador do programa, a proposta de 

ampliação do programa para mais duas áreas da cidade, quais sejam, o bairro Olavo Costa e 

bairro São Benedito, fazem parte das promessas de governo da prefeitura de Juiz de Fora e 

inclusive, sua proposta de expansão, era parte dos planos da secretaria estadual de defesa 

social, antes da mudança para o atual governo Estadual, o que então pode comprometê-la. 

 

Não obstante, haja vista que a principal parceria para a construção das novas sedes surge do 

executivo local, sua ampliação pode vir a se concretizar, tendo em vista que consultando-se o 

portal virtual da prefeitura de Juiz de Fora, verifica-se que a ampliação do Programa 

Ambiente de Paz, faz parte de um pacote de ações assistenciais da secretaria de governo do 

município, denominado “Projeto JF + vida”, lançado em 15 de maio de 2014.  

 

Destaca-se que conforme levantamentos de campo, a iniciativa para a construção das novas 

sedes ainda não entrou na pauta de prioridades do município, principal parceiro da rede 

formada para a implementação da filosofia de funcionamento das bases do PAMP. 

 

Observou-se inclusive, nos apontamentos feitos pelos respondentes da pesquisa de campo, 

que uma das principais dificuldades para o pleno funcionamento das bases, foi a ausência da 

rede assistencial do município nas ações das atuais bases, o que certamente compromete o 

sucesso das atuais, assim como dos programas a serem implementados no futuro. 

 

Na seção 9, será feita uma conclusão do trabalho, e também a propositura de sugestões para 

consolidação e expansão do Programa Ambiente de Paz. 
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9) CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

 

Para a compreensão deste objeto de estudo, cujo tema é a avaliação da implementação do 

“Programa Ambiente de Paz” na zona norte da cidade de Juiz de Fora em 2012, procurou-se 

inicialmente, na seção 2, rever as definições de políticas públicas, de modo a caracterizá-las e 

orientar como são criadas, esclarecendo como desenvolvem suas ferramentas na busca de 

soluções específicas no manejo de demandas públicas, assim como foi elaborada uma 

descrição de como a avaliação dessas políticas, podem ser instrumentos democráticos de 

prestação de contas a sociedade. 

 

Aprofundando-se no tema de segurança pública, a seção 3 buscou rever os conceitos de 

criminalidade violenta e insegurança. O tema se torna preocupante e excessivamente 

discutido, mais detidamente no que tange à prática de crimes violentos nos centros urbanos 

mais populosos, levando á consequente insegurança da sociedade. 

 

Destacou-se nos entendimentos dos autores, que a reiterada divulgação da violência, com uma 

ênfase aos crimes violentos, contribui para a criação de uma cultura do medo, que se 

manifesta em uma sensação incômoda e desconfortável para boa parte das pessoas, 

conduzindo-as a um estado de ansiedade, de isolamento social e de angústia, comprometendo 

a qualidade de vida da população. Tal comportamento também reflete de maneira marcante na 

sensação de insegurança das pessoas. Desta forma, tornou-se importante uma análise da 

relação entre o crime e o medo, haja vista que tais fatores conduzem os comportamentos das 

pessoas, em uma procura por mais segurança. 

 

Em vista disso, Bondaruk (2007), Rolim (2006), Dantas, Persijn e Silva Júnior (2007) e Cano 

(2006) concordam que algumas alterações nas ações diárias de uma comunidade, podem 

modificar esse cenário de medo e insegurança. Somado a isso, deve haver uma constante em 

sintonia entre as forças policiais e a comunidade, com a polícia priorizando a prevenção, 

maximizando a sua ostensividade e, acima de tudo, reforçando a ação de presença junto à 

comunidade. Por outro lado, a própria comunidade deve buscar mudar a sua rotina, com o 

foco na sua autoproteção, aumentando a atenção na guarda de seu patrimônio e buscando uma 

prática preventiva, com vistas à diminuição das oportunidades para o crime. 
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Nesse sentido, a seção 4 apresentou as estratégias empregadas na gestão do policiamento 

moderno, de modo a encarar a nova face da segurança pública. A maioria dos autores 

selecionados são unânimes em destacar a importância do emprego de um modelo moderno e 

principalmente preventivo de policiamento. Assim, os autores enfatizam as críticas ao atual 

processo reativo, muitas das vezes assinalado pela repressão, pela importância nas atuações 

pós-delito, na concentração de poderes e no aumento do distanciamento entre a polícia e 

comunidade, corroborando para o fato de que o modelo tradicional de policiamento não tem 

surtido o efeito desejado na redução criminal e na prevenção da violência e da criminalidade.  

 

Logo, os levantamentos entorno deste tema, despontaram para a importância que as 

estratégias preventivas de policiamento tem na diminuição da sensação de insegurança por 

parte da comunidade e obviamente, na redução da criminalidade. O então desejado modelo 

proativo, que se fundamenta por uma parceria com a comunidade, encontra conexão nos 

determinantes teóricos da polícia comunitária.  

 

Mais a frente, a seção 8 demonstrou que os resultados apresentados sobre a criminalidade, 

envolvendo homicídios e roubos no período de um ano que sucedeu a implementação das 

bases, bem como a pesquisa de campo, comprovaram, em parte, a hipótese básica do presente 

estudo, no sentido de que a implementação do “Programa Ambiente de Paz”, na zona norte de 

Juiz de Fora, contribuiu para a redução dos índices de criminalidade violenta e da sensação de 

insegurança nas comunidades envolvidas. Verificou-se que houve um aumento importante na 

apreensão de armas de fogo no período considerado e principalmente, um aumento na 

sensação de segurança das comunidades envolvidas, conforme levantamentos da pesquisa de 

campo, principalmente, em virtude do aumento da proximidade entre polícia e comunidade e 

obviamente, do fluxo e informações entre estes dois universos. 

 

Não obstante, comprovou-se também a hipótese secundária, conforme pode-se verificar no 

resultado da pesquisa de campo, onde verifica-se que o policiamento no modelo setorizado, 

visando a intervenções pautadas em soluções personalizadas para cada comunidade, propicia 

um melhor conhecimento dos problemas da comunidade facilitando a sua solução. Observa-se 

que por se tratar de um modelo de policiamento ainda recente, denota-se que ainda é 

necessário o seu fortalecimento, de modo que a solução dos problemas da comunidade sejam 

discutidos em um ambiente mais amplo, num trabalho em rede consistente e duradouro. 
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De acordo com a pesquisa de campo, para a maioria dos respondentes da comunidade, houve 

maior aproximação do policial em seus bairros; que também apontaram que houve melhoria 

na segurança pública; além do que, a maioria dos líderes comunitários disseram que a 

qualidade do policiamento, após o processo de implementação das bases é boa ou ótima; A 

avaliação da sensação de segurança após a implementação das bases, também foi considerada 

pela maioria, como boa ou ótima. 

 

A transversalidade das teorias dos autores citados na seção 4, deixam claro que a ênfase na 

prevenção, a parceria com os cidadãos, a descentralização, a fixação do policial no mesmo 

espaço geográfico e a interação com a comunidade, são mecanismos essenciais para o 

aumento da sensação de segurança e diminuição da cultura do medo. Essas estratégias 

fortalecem a filosofia de polícia comunitária praticada pela Polícia Militar de Minas Gerais, 

através de diversas ações e projetos colocados em prática em vários pontos do Estado, e como 

exemplo, destaca-se o programa alvo de estudo da presente monografia. 

 

Desta forma, conclui-se que, a avaliação sobre os dados referentes aos primeiros resultados da 

implementação do PAMP em dois setores da zona norte no ano de 2012, associada aos 

resultados da pesquisa de campo, permitiu comprovar, em parte, as hipóteses desse estudo, 

como também alcançar o objetivo geral da pesquisa, que foi formulado para verificar seus 

primeiros impactos nos índices de criminalidade violenta e sensação de segurança das 

comunidades envolvidas. 

 

Assim sendo, embasando-se nos primeiros resultados e principalmente na opinião dos 

respondentes da pesquisa de campo realizada para o estudo, a estratégia de policiamento 

desenvolvida pelo “Programa Ambiente de Paz” e a sua estrutura, tem aplicabilidade, 

observadas as particularidades, em outras unidades da Polícia Militar de Minas Gerais, de 

modo a auxiliar na redução da criminalidade violenta, no medo do crime e no aumento da 

sensação de segurança. 

 

Enfim, com base nos resultados deste estudo, pode-se dizer que a pergunta de pesquisa, 

elaborada para nortear este trabalho monográfico, foi respondida e os objetivos propostos 

foram alcançados em sua totalidade. 
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No entanto, espera-se que este trabalho sirva de estímulo a novas pesquisas e a novas 

criações, uma vez que não se pretende esgotar, neste momento, todo o assunto. Acredita-se 

que este estudo possa contribuir para a melhoria da prestação de serviço da Polícia Militar 

junto à comunidade em que serve. 

 

Os principais entendimentos e conclusões desta pesquisa permitem sugerir: 

 

a) Fortalecer o “Programa Ambiente de Paz”, principalmente motivando-se o envolvimento 

do poder público local, nas áreas abrangidas pelo programa, através de sua participação 

efetiva, como a melhoria do espaço público, revitalização de praças, melhoria na iluminação, 

implantação de programas sociais, realização de atividades culturais educativas e esportivas. 

 

b) Promover a expansão de outras bases territoriais, conforme modelos já implementados 

pelos atuais programas, em locais definidos por estudos prévios, de modo a servirem de 

referência de um novo modelo de policiamento pela população. 

 

c) Sensibilizar a tropa, através de cursos de polícia comunitária, para que seja enfatizada a 

prevenção, na tentativa de mudança da cultura organizacional em relação ao modelo reativo 

de policiamento. 

 

d) Fortalecer e/ou estimular a criação dos conselhos comunitários de segurança nos setores já 

definidos pelas bases do Programa Ambiente de Paz, notadamente naqueles bairros em que a 

participação ainda é incipiente. 

 

e) Envolver a sociedade e os meios de comunicação social para a divulgação das ações e 

métodos do policiamento desenvolvido pelas bases do Programa Ambiente de Paz, haja vista 

que se percebe, que algumas comunidades estão desinformadas a respeito desse modelo de 

policiamento participativo. 

 

Por fim, conclui-se que foram PLENAMENTE ALCANÇADOS todos os objetivos propostos 

quando se projetou a presente pesquisa. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO AOS OFICIAIS COMANDANTES DE BASES DO 

“PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”. 

 

Para a efetivação deste trabalho de pesquisa monográfica, elaborou-se o questionário, 

contendo perguntas formuladas em razão dos indicadores extraídos das variáveis, conforme se 

vê abaixo. 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

Apresentação 

 

QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA OS OFICIAIS COMANDANTES E EX-

COMANDANTES DE BASES DO “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”. 

 

 

Prezado oficial, 

 

Este questionário faz parte do trabalho monográfico do CESP/2014 – Curso de 

Especialização em Segurança Pública, com o tema: “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”: 

UMA AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NA ZONA NORTE DE JUIZ DE 

FORA E SUAS PERSPECTIVAS DE AMPLIAÇÃO NO MUNICÍPIO. O objetivo deste 

questionário é analisar os primeiros resultados obtidos com a implementação do programa, 

verificando sua viabilidade como modelo para redução da criminalidade violenta e do medo 

nas comunidades envolvidas. Solicitamos que realize o preenchimento do questionário abaixo 

com atenção e sinceridade. 

 

As informações obtidas serão usadas apenas para fins acadêmicos, terão caráter 

estritamente científico e sigiloso. Você não precisa se identificar. 

 

 

Desde já agradecemos sua participação e colaboração. 

 

 

Jean Michel Costa do Amaral , Cap PM 

Aluno do CESP/2014 
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Questões: 

INDICADORES PERGUNTAS RESPOSTAS 

Características do 

respondente 

 

1 
Tempo de serviço na Polícia 

Militar. 

a(   ) Até 05 anos completos de serviço na PMMG; 

b(   ) De 05 a 10 anos completos de serviço na 

PMMG; 

c(   ) De 10 anos a 15 anos de serviço na PMMG; 

d(   ) Acima de 15 anos de serviço na PMMG 

 

2 
Tempo de serviço na função de 

Comandante de base do 

“Programa Ambiente de Paz”. 

a(   ) Seis meses ou menos; 

b(   ) Mais de seis meses e menos de um ano; 

c(   ) De um ano a um ano e seis meses;  

d(   ) Mais de um ano e sete meses. 

3 Seu setor de atuação era o 

mesmo, antes da implementação 

do PAMP? 

a(   ) Sim; 

b(   ) Não. 

 

4 Qual é ou foi seu local de 

atuação no “Programa Ambiente 

de Paz”. 

a(   ) Programa Ambiente de Paz do Bairro Benfica; 

b(   ) Programa Ambiente de Paz do Bairro Santa 

Cruz; 

c(   ) Já atuou em ambas as bases do Programa 

Ambiente de Paz. 

Responsabilidade 

territorial 

 

 

5 

O senhor conhece toda a 

extensão territorial do setor de 

abrangência da Base do 

“Programa Ambiente de Paz” 

que esteve ou está sob sua 

coordenação? 

a(   ) Sim, totalmente; 

b(   ) Sim, parcialmente 

c(   ) Não conheço. 

Resolução de 

problemas 

 

 

6 

Com a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz”, 

houve maior facilidade na 

resolução dos problemas de 

segurança pública da 

comunidade atingida? 

 

a(   ) Concordo totalmente; 

b(   ) Concordo parcialmente; 

c(   ) Discordo parcialmente; 

d(   ) Discordo totalmente; 

e(   ) Não sei. 

Reuniões 

comunitárias 

 

 

7 

Com a sua assunção à função de 

coordenador da base do 

“Programa Ambiente de Paz”, 

quantas vezes já participou de 

reuniões comunitárias? 

a(   ) de uma a duas vezes; 

b(   ) de três a cinco vezes; 

c(   ) de seis a dez vezes; 

d(   ) mais de dez vezes; 

e(   ) nenhuma vez. 

 

 

8 

Como o senhor avalia a 

presença e a participação efetiva 

da comunidade nas reuniões, 

com a implantação do 

“Programa Ambiente de Paz”? 

a(   )ótima; 

b(   )boa; 

c(   )regular; 

d(   )ruim. 

e(   )não sabe. 

 

 

9 

Como o senhor percebeu a 

sensação de segurança da 

comunidade presente nas 

reuniões comunitárias? 

a(   )ótima; 

b(   )boa; 

c(   )regular; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

Satisfação com o 

trabalho 

 

 

10 

Como o senhor pode mensurar o 

seu grau de satisfação com o seu 

trabalho, após a sua participação 

nas ações do “Programa 

Ambiente de Paz”? 

a(   )ótima; 

b(   )boa; 

c(   )regular; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

Qualidade do serviço 

prestado 

 

 

11 

Na sua opinião, que conceito 

pode inferir em relação a 

qualidade do serviço prestado 

pelos policiais militares 

envolvidos no “Programa 

Ambiente de Paz”? 

 

a(   )ótimo; 

b(   )bom; 

c(   )regular; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 
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Gestão do processo 

 

 

 

 

12 

Com a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz”, o 

senhor teve dificuldades na 

gestão das atividades junto à 

comunidade envolvida no 

programa? 

a(   )Sim, muita dificuldade; 

b(   )Sim, pouca dificuldade, 

c(   )Não tive dificuldade; 

d(   )Não soube responder. 

Caso positivo, cite 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Parceria preventiva 

com os cidadãos 

 

 

13 

Como o senhor avalia a 

participação da comunidade 

abrangida pelo programa no 

planejamento de ações 

destinadas ao atendimento de 

demandas do programa? 

a(   )ótimo; 

b(   )boa; 

c(   )razoável; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

 

 

14 

Com a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz”, 

houve maior aproximação da 

Polícia Militar com a  população 

abrangida pelas bases? 

a(   )Concordo totalmente; 

b(   )concordo parcialmente; 

c(   )discordo parcialmente; 

d(   )discordo totalmente; 

e(   )não soube responder; 

Índices criminais 

 

 

15 

Na área abrangida pelo 

“Programa Ambiente de Paz”, o 

senhor registrou queda nos 

índices de criminalidade 

violenta? 

a(   )Sim, alta redução de índices; 

b(   )Sim, baixa redução de índices; 

c(   )Não houve redução de índices; 

d(   )Houve aumento dos índices; 

e(   )não soube responder. 

 

 

16 

Na área abrangida pelo PAMP, 

o senhor registrou aumento nos 

índices de apreensão de armas 

de fogo? 

a(   )Sim, com alta taxa de aumento de apreensões; 

b(   )Sim, com baixa taxa de aumento de 

apreensões; 

c(   )Os índices se mantiveram inalterados; 

d(   )Os índices de apreensão sofreram redução; 

e(   )não soube responder. 

Sensação de 

segurança 

 

 

 

17 

Caso tenha registrado queda nos 

índices de criminalidade 

violenta, o senhor percebeu que 

isto refletiu na diminuição do 

medo do crime e da sensação de 

insegurança por parte do 

cidadão? 

a(   )concordo totalmente; 

b(   )concordo parcialmente; 

c(   )discordo parcialmente; 

d(   )discordo totalmente; 

e(   )não soube responder. 

Expansão do 

programa 

 

 

18 

Qual a sua opinião com relação 

a uma possível expansão do 

PAMP para outras regiões de 

Juiz de Fora. 

a(   )concordo totalmente; 

b(   )concordo parcialmente; 

c(   )discordo parcialmente; 

d(   )discordo totalmente; 

e(   )não soube responder. 

Comentários:. 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM OU 

ATUARAM NO “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”. 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM OU 

ATUARAM NAS BASES DO “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”. 

 

Prezado Policial Militar, 

 

Este questionário faz parte do trabalho monográfico do CESP/2014 – Curso de 

Especialização em Segurança Pública, com o tema: “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”: 

UMA AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NA ZONA NORTE DE JUIZ DE 

FORA E SUAS PERSPECTIVAS DE AMPLIAÇÃO NO MUNICÍPIO. O objetivo deste 

questionário é analisar os primeiros resultados obtidos com a implementação do programa, 

verificando sua viabilidade como modelo para redução da criminalidade violenta e do medo 

nas comunidades envolvidas. Solicitamos que realize o preenchimento do questionário abaixo 

com atenção e sinceridade. 

As informações obtidas serão usadas apenas para fins acadêmicos, terão caráter 

estritamente científico e sigiloso. Você não precisa se identificar. 

 

Desde já agradecemos sua participação e colaboração. 

 

Jean Michel Costa do Amaral , Cap PM 

Aluno do CESP/2014 

 

Questões: 

INDICADORES  PERGUNTAS RESPOSTAS 

Características do 

respondente 

 

1 
Tempo de serviço na 

Polícia Militar. 

a(   ) Até 07 anos completos de serviço na PMMG 

b(   ) De 08 a 15 anos completos de serviço na PMMG; 

c(   ) Acima de 15 anos de serviço na PMMG 

 

2 

Tempo de serviço 

exclusivo, empregado 

apenas nas bases do 

“Programa Ambiente de 

Paz”. 

a(   ) Até 01 ano; 

b(   ) Acima de 01 ano no policiamento exclusivo do 

Programa; 

 

 

3 

Sua área de atuação era a 

mesma, antes da 

implementação do 

PAMP? 

a(   ) Sim; 

b(   ) Não. 

 

4 

 

Qual é ou foi seu local de 

atuação no “Programa 

Ambiente de Paz”. 

a(   ) Programa Ambiente de Paz do Bairro Benfica; 

b(   ) Programa Ambiente de Paz do Bairro Santa Cruz; 

c(   ) Já atuou em ambas as bases do Programa 

Ambiente de Paz. 

 



168 
 

Responsabilidade 

territorial 

 

 

5 

O senhor conhece toda a 

extensão territorial do 

setor de abrangência da 

Base do “Programa 

Ambiente de Paz” do qual 

participa ou participou? 

a(   ) Sim, totalmente; 

b(   ) Sim, parcialmente 

c(   ) Não conheço. 

Resolução de 

problemas 

 

 

 

6 

Com a implementação do 

“Programa Ambiente de 

Paz”, o senhor concorda 

ou discorda que houve 

maior facilidade na 

resolução dos problemas 

de segurança pública da 

comunidade atingida. 

a(   ) Concordo totalmente; 

b(   ) Concordo parcialmente; 

c(   ) Discordo parcialmente; 

d(   ) Discordo totalmente; 

e(   ) Não sei. 

Reuniões 

comunitárias 

 

 

 

7 

 

Após fazer parte da 

equipe de policiais 

militares que 

atuam/atuaram nas bases 

do “Programa Ambiente 

de Paz”, quantas vezes já 

participou de reuniões 

comunitárias? 

a(   ) de uma a duas vezes; 

b(   ) de três a cinco vezes; 

c(   ) de seis a dez vezes; 

d(   ) mais de dez vezes; 

e(   ) nenhuma vez. 

 

 

 

8 

Como o senhor avalia a 

presença e a participação 

efetiva da comunidade 

nas reuniões, com a 

implementação do 

“Programa Ambiente de 

Paz”? 

a(   )ótima; 

b(   )boa; 

c(   )regular; 

d(   )ruim. 

e(   )não sabe. 

 

 

9 

Como o senhor percebeu 

a sensação de segurança 

da comunidade presente 

nas reuniões 

comunitárias? 

a(   )ótima; 

b(   )boa; 

c(   )regular; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

Satisfação com o 

trabalho 

 

 

 

10 

Como o senhor pode 

mensurar o seu grau de 

satisfação com o seu 

trabalho, após a sua 

participação nas ações do 

“Programa Ambiente de 

Paz”? 

a(   )ótima; 

b(   )boa; 

c(   )regular; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

Qualidade do serviço 

prestado 

 

 

 

11 

Em sua opinião, em que 

medida pode mensurar a 

qualidade do serviço 

prestado pelos policiais 

militares empregados no 

“Programa Ambiente de 

Paz”? 

a(   )ótimo; 

b(   )bom; 

c(   )regular; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

Gestão do processo 

 

 

 

 

12 

Com a implementação do 

“Programa Ambiente de 

Paz”, o senhor teve 

dificuldades na execução 

das atividades rotineiras, 

junto à comunidade 

abrangida pelo 

programa? 

a(   )Sim, muita dificuldade; 

b(   )Sim, pouca dificuldade, 

c(   )Não tive dificuldade; 

d(   )Não soube responder. 

Caso positivo, cite 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________ 
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Parceria preventiva 

com os cidadãos 

 

 

13 

Como o senhor avalia a 

participação da 

comunidade  no 

desenvolvimento de suas 

atividades como policial 

integrante do PAMP? 

 

a(   )ótimo; 

b(   )boa; 

c(   )razoável; 

d(   )ruim; 

e(   )não soube responder. 

 

 

14 

Com a implementação do 

“Programa Ambiente de 

Paz”, houve maior 

aproximação da Polícia 

Militar com a população 

abrangida pelas bases? 

a(   )Concordo totalmente; 

b(   )concordo parcialmente; 

c(   )discordo parcialmente; 

d(   )discordo totalmente; 

e(   )não soube responder; 

Índices criminais 

 

 

15 

Na área abrangida pelo 

“Programa Ambiente de 

Paz”, o senhor observou 

queda nos índices de 

criminalidade violenta? 

a(   )Sim, alta redução de índices; 

b(   )Sim, baixa redução de índices; 

c(   )Não houve redução de índices; 

d(   )Houve aumento dos índices; 

e(   )não soube responder. 

 

 

16 

Na área abrangida pelo 

PAMP, o senhor 

percebeu ou tomou 

conhecimento de 

aumento nos índices de 

apreensão de armas de 

fogo? 

a(   )Sim, com alta taxa de aumento de apreensões; 

b(   )Sim, com baixa taxa de aumento de apreensões; 

c(   )Os índices se mantiveram inalterados; 

d(   )Os índices de apreensão sofreram redução; 

e(   )não soube responder. 

Sensação de 

segurança 

 

 

 

17 

Caso tenha percebido ou 

tomado conhecimento de 

queda nos índices de 

criminalidade violenta, o 

senhor percebeu que isto 

refletiu na diminuição do 

medo do crime e da 

sensação de insegurança 

por parte do cidadão? 

a(   )concordo totalmente; 

b(   )concordo parcialmente; 

c(   )discordo parcialmente; 

d(   )discordo totalmente; 

e(   )não soube responder. 

Expansão do 

programa 

 

 

 

18 

Qual a sua opinião com 

relação a uma possível 

expansão do PAMP para 

outras regiões de Juiz de 

Fora. 

a(   )concordo totalmente; 

b(   )concordo parcialmente; 

c(   )discordo parcialmente; 

d(   )discordo totalmente; 

e(   )não soube responder. 

Comentários,críticas?___________________________

_____. 
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO AOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA OS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Este questionário faz parte do trabalho monográfico do CESP/2014 – Curso de 

Especialização Segurança Pública, com o tema: “PROGRAMA AMBIENTE DE PAZ”: 

UMA AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NA ZONA NORTE DE JUIZ DE 

FORA E SUAS PERSPECTIVAS DE AMPLIAÇÃO NO MUNICÍPIO. O objetivo deste 

questionário é analisar os primeiros resultados obtidos com a implementação do programa, 

verificando sua viabilidade como modelo para redução da criminalidade violenta e da cultura 

do medo nas comunidades envolvidas. Solicitamos que realize o preenchimento do 

questionário abaixo com atenção e sinceridade. 

As informações obtidas serão usadas apenas para fins acadêmicos, terão caráter 

estritamente científico e sigiloso. Você não precisa se identificar. 

Desde já agradecemos sua participação e colaboração. 

 

Jean Michel Costa do Amaral , Cap PM 

Aluno do CESP/2014 

 

 

Questões: 

INDICADORES PERGUNTAS RESPOSTAS 

Características  

do respondente 

Gênero 
(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

Local de residência 

(   ) Setor de abrangência da base do “Programa 

Ambiente de Paz” do bairro Santa Cruz; 

(   ) Setor de abrangência da base do “Programa 

Ambiente de Paz” do bairro Benfica; 

(   ) Fora da região abrangida pelas bases de Benfica e 

Santa Cruz 

Tempo de residência nos 

bairros onde foram 

implantadas as bases do 

“Programa Ambiente de Paz”. 

(   ) Menos de 01 ano; 

(   ) De 01 a 05 anos; 

(   ) Mais de 05 anos.. 

Identificação e 

resolução dos 

problemas da 

comunidade 

Com a aproximação do 

policial militar das bases do 

Programa Ambiente de Paz 

em seu bairro, houve maior 

facilidade em resolução dos 

problemas da comunidade? 

 

(   ) Concordo totalmente; 

(   ) Concordo parcialmente; 

(   ) Discordo parcialmente; 

(   ) Discordo totalmente; 

(   ) Não sei. 
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Reuniões 

comunitárias 

 

Com que frequência 

participou de reuniões 

organizadas pela polícia 

militar, após a implementação 

das bases do “Programa 

Ambiente de Paz”: 

(   ) de uma a duas vezes; 

(   ) de três a cinco vezes; 

(   ) de seis a dez vezes; 

(   ) mais de dez vezes; 

(   ) nenhuma vez. 

Como o(a) senhor(a) avalia a 

participação do policial militar 

nas reuniões comunitárias 

promovidas pelo “Programa 

Ambiente de Paz”? 

(   )ótima; 

(   )boa; 

(   )regular; 

(   )ruim. 

(   ) indiferente. 

Como o(a) senhor(a) avalia a 

sensação de segurança da 

comunidade, após a 

implementação das bases do 

“Programa Ambiente de Paz”? 

(   )ótima; 

(   )boa; 

(   )regular; 

(   )ruim; 

(   )não soube responder. 

Qualidade do serviço 

prestado 

Como o(a) senhor(a) avalia a 

qualidade do serviço prestado 

pelo policial militar, após a 

implementação do “Programa 

Ambiente de Paz”? 

(   )ótima; 

(   )boa; 

(   )regular; 

(   )ruim; 

(   )indiferente. 

Como o(a) senhor(a) avalia a 

atuação do policial militar no 

apoio à resolução de 

problemas da comunidade, 

após a implementação do 

“Programa Ambiente de Paz”? 

(   ) ótima; 

(   ) boa; 

(   ) regular; 

(   ) ruim. 

A aproximação do policial 

militar do PAMP, ajudou a 

melhorar a presença policial 

no bairro? 

(   ) Sim, melhorou bastante; 

(   ) Sim, melhorou um pouco; 

(   ) piorou; 

(   ) se manteve da mesma forma. 

 

Parceria preventiva 

com os cidadãos 

Como o(a) senhor(a) avalia a 

participação da comunidade 

na parceria com a Polícia 

Militar para melhoria das 

ações policiais em seu bairro? 

(   )ótima; 

(   )boa; 

(   )regular; 

(   )ruim; 

(   )indiferente. 

O(a) senhor(a) conhece algum 

policial militar do “Programa 

Ambiente de Paz” que 

trabalha em seu bairro? 

(   ) Sim; conheço e mantenho contato às vezes. 

(   ) Reconheço apenas como policial que atua no posto 

do PAMP. 

(   ) Não conheço nenhum policial atuante no posto do 

PAMP. 

Houve maior aproximação da 

Polícia Militar com a 

comunidade do seu bairro 

após a implantação do 
Programa Ambiente de Paz? 

(   )Concordo totalmente; 

(   )concordo parcialmente; 

(   )discordo parcialmente; 

(   )discordo totalmente; 

(   )não soube responder; 

Índices criminais e 

Sensação de 

segurança 

No seu bairro o(a) senhor(a) 

observou redução da 

criminalidade, quando da 

implementação do Programa 

Ambiente de Paz? 

(   )Sim, alta diminuição dos índices criminais; 

(   )Sim, baixa diminuição dos índices; 

(   )Não houve diminuição dos índices; 

(   )Houve aumento dos índices criminais; 

(   )não soube responder. 

Tendo observado redução dos 

crimes após a implementação 

da base do “Programa 

Ambiente de Paz”, foi 

percebida a diminuição do 

medo do crime e da sensação 

de insegurança? 

 

(   ) concordo totalmente; 

(   ) concordo parcialmente; 

(   ) discordo parcialmente; 

(   ) discordo totalmente; 

(   ) Não sei a respeito disso.. 
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Caso tenha percebido ou 

tomado conhecimento de 

queda nos índices de 

criminalidade violenta, o 

senhor percebeu que isto 

refletiu na diminuição do 

medo do crime e da sensação 

de insegurança por parte do 

cidadão? 

(   ) concordo totalmente; 

(   ) concordo parcialmente; 

(   ) discordo parcialmente; 

(   ) discordo totalmente; 

(   ) Não sei dizer a respeito disso. 

Expansão do 

programa 

Qual a sua opinião com 

relação a uma possível 

expansão do Programa 

Ambiente de Paz para outras 

regiões de Juiz de Fora. 

(   )concordo totalmente; 

(   )concordo parcialmente; 

(   )discordo parcialmente; 

(   )discordo totalmente; 

(   )não soube responder. 

Comentários:___________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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APÊNDICE D: ENTREVISTA COM O IDEALIZADOR DO PROGRAMA AMBIENTE DE 

PAZ, CEL PM RONALDO NAZARETH. 

 

Entrevista com o Idealizador do “Programa Ambiente de Paz”, Coronel PM Ronaldo 

Nazareth, realizada em data de 09Fev 2015. 

 

Pergunta 01: Quais foram os fatores que motivaram a criação do “Programa Ambiente de 

Paz?  

 

Resposta 01: “Na verdade sempre foi um perfil profissional meu trabalhar no âmbito da 

prevenção. Em 2010, quando eu cursei o CEGESP (Curso de especialização em gestão 

estratégica de segurança pública) a minha monografia foi a respeito da setorização do 

policiamento, um trabalho que já existia na Polícia Militar e que não foi criado por mim, mas 

eu estudei isso sob a ótica de Juiz de Fora, baseado nos dados que eu tinha a respeito do 27º 

Batalhão. Em cima disso, chegou-se a uma conclusão de que a setorização do policiamento, 

comumente conhecido por policiamento de proximidade, desenvolvido em um local pré-

determinado, em um espaço urbano bem definido, sob o comando de um oficial ou de um 

graduado e com um grupo de policiais preparados, pode ser um avanço na estratégia de 

policiamento. Verificamos que essa participação da polícia militar ou este modelo policial que 

precisava ser mudado, necessitava do apoio da prefeitura municipal. Atualmente as prefeituras 

não possuem nenhum dever e sim uma responsabilidade constitucional com a segurança 

pública, a qual é dever do Estado. Desta forma nós percebemos que em Juiz de Fora nós 

precisávamos desta atuação mais próxima da prefeitura. Inicialmente, nossa ideia era a de 

reunir esses esforços entre a polícia militar e a prefeitura, de modo que pudéssemos reunir os 

serviços básicos sociais da prefeitura municipal e as atividades da polícia militar, em uma 

reunião de esforços, em um mesmo lugar, com a inclusão de projetos sociais, interferindo 

mais, e com uma maior participação na vida dos jovens, haja vista que a sociedade carece de 

serviços sociais básicos e de uma a socialização, que em muitas vezes deixa de existir. De 

modo então, que a prefeitura poderia muito bem, através de seus programas sociais. Eu cito 

aqui o programa Curumin, da prefeitura de Juiz de Fora, além de outros programas, que 

fariam um perfeito entrosamento com a polícia militar. Quando surgiu a ideia do projeto, 

procuramos o prefeito, que na ocasião abraçou e acolheu muito bem este programa e logo de 

imediato fizemos o lançamento de duas bases iniciais, acompanhando uma caracterização, 

fizemos duas sedes, definimos um efetivo fixo para as bases e elaboramos um projeto inicial e 
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um planejamento para o seu funcionamento. Posteriormente, o governo do Estado, com o 

apoio da prefeitura municipal, abraçaram uma ideia de expansão do programa para mais duas 

áreas na cidade de Juiz de Fora”. 

 

Pergunta 02:  O que motivou inicialmente, a escolha dos bairros Benfica e Santa Cruz, para o 

lançamento das duas bases do programa? Essas localidades tinham alguma peculiaridade que 

então motivasse o lançamento do programa? 

 

Resposta 02: “Nós estudamos todas as áreas, entretanto o que nos motivou a escolher os 

bairros Benfica e Santa Cruz, foi em virtude do fato de que 35% dos homicídios na cidade de 

Juiz de Fora estavam concentrados na zona norte da cidade. Por conta disso, vale lembrar que 

o crime de homicídio traz uma sensação de insegurança muito forte nas pessoas. A sensação 

de medo fica ainda mais forte nas pessoas quando o crime de homicídio é cometido, então, 

resolvemos através deste estudo e analisando esse percentual de homicídios na zona norte, 

que então era um percentual muito alto, iniciar o programa pela zona norte da cidade, 

abrangendo o bairro Benfica e imediações, além do bairro Santa Cruz e demais bairros 

adjacentes. Passado um período do lançamento do programa, nós conseguimos perceber que 

em um determinado período, o índice de homicídios chegou a cair 19%, o que mostra que o 

programa teve uma efetividade razoável quando da diminuição de crimes. Detectamos 

também, que passado algum tempo, o bairro Olavo Costa e o bairro São Benedito e suas 

imediações, também careciam de ações semelhantes do programa, o que foi detectado através 

de estudos, sendo definido que tais bairros também seriam contemplados com um programa 

no futuro”. 

 

Pergunta 03: O Programa Ambiente de Paz teve algum embasamento em projetos e 

programas semelhantes no Brasil e no mundo, ou ele foi idealizado através da união de 

experiências operacionais da carreira profissional do senhor? 

 

Resposta 03: “Além do conhecimento adquirido através da carreira e dos cursos de 

especialização na Polícia Militar, eu também viajei por alguns países, principalmente países 

da Europa e consegui me inteirar de muitos programas semelhantes. Mas o que me chamou 

mais a atenção, foi um programa da área de segurança pública implementado na cidade de 

Bogotá, capital da Colômbia, na qual, pelo que eu pude observar, conseguiu um êxito muito 

grande na melhoria dos espaços públicos, principalmente uma melhoria considerável no 
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resultado do trabalho da polícia. Posso citar também, um modelo na Itália que me chamou 

muito a atenção também. Já aqui na nossa cidade, o programa tem a possibilidade de 

desenvolver ótimos resultados, entretanto já é conhecido que toda mudança gera muita 

resistência, principalmente quando tentamos mudar a cultura do policial, que possui uma 

cultura de policiamento ainda muito reativo, ainda voltado muito no combate ao crime, ao 

passo que o policiamento preventivo pela sua natureza, traz resultados palpáveis, não 

imediatamente. De pronto, o policiamento preventivo não trará uma diminuição drástica dos 

crimes, o que só é feito após o trabalho duradouro. Uma outra coisa que me chamou muito a 

atenção, foi justamente a concentração de alguns crimes em algumas regiões, o que poderia 

ser combatida através da presença policial, porque hoje, pra você ter o policial ao seu lado e 

para que você tenha um policiamento mais aproximado, você tem que discar o 190, de modo 

que o policial militar que vai atender à sua demanda, atende a ocorrência, e a partir daí, 

encerrado o fato, então o cidadão não mais o verá novamente. Já esse modelo, em que você 

coloca o policial mais próximo da comunidade, faz o cidadão conhecer quem é o policial, de 

modo que o policial possa conhecer mais próximo também as pessoas do bairro. Ele passa a 

saber das rotinas dos comerciantes, a conhecer as pessoas de bem, de modo que esse é o 

trabalho mais importante a ser feito e que trará bons frutos no futuro”. 

 

Pergunta 04:  Quais as intervenções para se manter constantemente a participação de outros 

órgãos no desenvolvimento do Programa?  

 

Resposta 04: “Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso seja difícil, haja vista que são 

instâncias diferentes, são governos diferentes. De modo que hoje, a gente chama isso de 

governo multi-nível, ou seja, é o governo federal ajudando o governo estadual, e este 

ajudando o governo municipal. Todos fazendo a sua parte, de modo que se todo esse processo 

de ajuda funcionasse em uma sincronia mais afinada, com certeza não teríamos tantos 

obstáculos para a implementação do programa. Importante ressaltar, que pelo fato de você, 

enquanto gerente do programa, não ter um pouco de domínio sobre outras instâncias ou de 

outros sistemas ou de outras organizações, você passa a ter essas dificuldades, lembrando que 

o controle sobre os policiais, é feito de forma natural, entretanto, a influência sobre o que a 

prefeitura municipal pode fazer ainda é muito limitada, de modo que a prefeitura trabalha 

apenas como um parceiro, sem falar que com as mudanças naturais de governo, o empenho, o 

interesse e a dedicação ficam bastante comprometidas, de modo que você começa com um 

projeto, e durante o seu desenvolvimento, as mudanças de governo acontecem e todo um 
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planejamento fica comprometido. Principalmente, porque com o passar dos tempos, o foco 

das administrações podem ser bastante diferentes, o que acaba prejudicando o andamento do 

projeto, levando-se em conta a importante parceria que a prefeitura municipal têm no 

desenvolvimento das atividades do programa. É preciso ter uma consciência dos governos 

federal, estadual e municipal, para que, de fato haja uma integração e cada um cumpra o seu 

papel bem feito, não se mantendo a velha história da Polícia Militar, sempre atuando sozinha 

na área de segurança pública.” 
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