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RESUMO 

 
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo demonstrar que as políticas de implementação do 

policiamento comunitário e do policiamento operativamente integrado nas polícias estaduais 

fazem parte do movimento de reformas de natureza gerencial proposto para as instituições que 

compõem o Estado brasileiro. A implementação de um novo modelo institucional nas polícias é 

vista como o caminho para se gerar organizações policiais mais eficientes em sua função de 

controle da criminalidade nos Estados da Federação. Em Pernambuco, esse movimento foi 

representado pela implementação do programa de Polícia Comunitária, visando inicialmente à 

reforma institucional no âmbito da corporação policial e maior capacidade de controle da 

criminalidade na cidade do Recife. As reformas operadas neste Estado foram mais em caráter 

gerencial − típicas de um programa minimalista − do que propriamente uma reforma institucional 

exigente de uma mudança no comportamento dos atores estratégicos e de cooperação às políticas 

regulatórias do funcionamento infra-institucional da corporação policial, para efetivar, em rigor 

do conceito de Polícia Comunitária, uma filosofia de maior comunicação entre a Polícia e a 

Sociedade, criando relações baseadas na defesa dos direitos humanos mais adequadas a um 

Estado Democrático de Direito.  

                              

Palavras-Chave: Autoritário-Burocrático; Gerencial; Metodologia; Polícia; Policiamento 

Comunitário; Policiamento Integrado; Política Pública; Segurança Pública.  



ABSTRACT 

 

This research has the objective to demonstrate that the policy for community law enforcement 

and of the police operations already integrated in the state law enforcement are already part of the 

reform movement proposed from a management standpoint for the institutions that compose the 

Brazilian State. The implementation of a new institutional model for the law enforcement is seen 

as a way to create more efficient law enforcement organizations on it´s function of control of 

crime in the states of the federation. In Pernambuco, this movement was represented by the 

implementation of the program of Communitarian Police, initially aiming at the institutional 

reform in the scope of the police corporation and better capacity to control crime rate in the city 

of Recife. The reforms worked in the state had been more of a management nature – typical of a 

minimalist program – instead of a proper institutional reform needed for a change of the strategic 

and cooperation actors to the regulation policy of infrastructural functioning of the corporate 

police officer, to effectively, along the concept of a Communitarian Police, a philosophy of 

bigger communication between the Police and the Society, creating a relationship based on the 

defense of a proper the human rights agenda for a Democratic State of Rights.       

 

Keys word: Authoritarian-Bureaucratic; Managemental; Methodology; Police; Communitarian 

Police; Integrated Law Enforcement; Public Policy; Public Security. 
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INTRODUÇÃO 

  
 

Nas duas últimas décadas, no Brasil desenvolveu-se uma ampla literatura sobre as 

instituições e as práticas policiais. Este trabalho procura inserir-se no contexto dessa literatura, 

promovendo uma discussão sobre o comportamento das instituições policiais em uma situação de 

tentativa de implementação de mudança institucional, representada concretamente pela adesão a 

um ideário de propostas, em princípio, discordante da cultura policial brasileira: direitos 

humanos, cidadania e filosofia de atuação de prevenção comunitária. Para discutir esse processo, 

a dissertação está dividida conforme abaixo.    

No primeiro capítulo, intitulado Crise nas Polícias, Planos Nacionais de Direitos 

Humanos e Segurança Pública e Experiências Pernambucanas de Policiamento, apresenta-se o 

cenário denominado “crise” nas instituições estaduais de segurança pública. Essa crise evidencia-

se pelos seguintes pontos: aumento dos índices de criminalidade, porque a instituição coercitiva 

chamada polícia deve ser eficaz na provisão de um estado socialmente aceitável de ordem; 

existência de grupos de extermínio na polícia, significando baixo controle da instituição sobre 

seus membros a ponto de permitir o surgimento de desviantes à sua institucionalidade; ocorrência 

de greve nas polícias, ou seja, a quebra de hierarquia na instituição e a fragilização da cadeia de 

comando.  

Esses elementos demonstram para os governos que a pouca eficiência das polícias é, em 

grande parte, motivada pelo seu arranjo institucional de natureza, a que se chama autoritário-
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burocrático, o qual por si mesmo não pode ser reformado pela via superficial, necessitando de 

novas práticas institucionais para gerar outputs demandados pela sociedade.  

Nesse sentido, para superar essas disfuncionalidades − tanto na baixa eficiência do seu 

desempenho quanto em relação às atribuições que careciam de maior institucionalização − foram 

constituídas propostas no plano federal, como o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e 

o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), tendo como corolário as políticas de 

policiamento comunitário e de policiamento operativamente integrado, compreendidos, 

atualmente, como estratégias imediatas para minimizar as deficiências identificadas nas 

organizações policiais, significando mudanças de atitudes e uma nova forma de relacionamento 

entre a polícia e a sociedade civil.  

Ainda no primeiro capítulo, apresenta-se a delimitação e contextualização do objeto da 

pesquisa − o Policiamento Comunitário em Pernambuco − em uma tentativa localizada de dar 

uma resposta ao estado de baixa eficácia do desempenho policial como agente de construção da 

ordem. Discutem-se todas as formas de policiamento comunitário anteriores à atual − a partir de 

1985, como forma de atender ao novo marco político-institucional representado pela 

redemocratização eleitoral do País, localizando-a no marco gerencialista. Essa última discussão 

inicia-se na década de 1990, apontando o atendimento aos princípios da reforma gerencial de 

Bresser-Pereira como forma de superar o quadro de crise. 

No segundo capítulo, Prevenção, Autoritarismo e Novos Modelos de Gerenciamento 

Institucional, discutem-se os conceitos de prevenção, realizando um breve histórico das teorias 

explicativas da gênese da criminalidade e dos possíveis remédios. Na seqüência, apresentam-se 

os atuais modelos centrados no Estado quando se trata de pensar em formas de policiamento: 

modelo repressivo/reativo, em que há exclusividade do Estado no controle da criminalidade, e o 
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modelo preventivo/proativo, no qual a prevenção tece a rede de colaboração com todo o conjunto 

da sociedade. Convém esclarecer, nessa parte, que o atual arranjo institucional − no qual o Estado 

planeja e executa as ações relativas à prevenção e repressão da criminalidade exclusivamente 

mediante suas instituições policiais − não teve respostas de maior aceitabilidade social (eficiência 

no controle da criminalidade). Ao mesmo tempo, merece ser dito que o arranjo autoritário-

burocrático da gestão pública, que também é o modelo de gestão e atuação das polícias, é o 

principal responsável por esses resultados, e a Nova Administração (reforma gerencial nas 

instituições públicas) seria um arranjo com maior capacidade de atender às demandas sociais se 

elas fossem executadas em todas as suas diretrizes. 

Nesse capítulo, expõem-se as proposições do que seria uma reforma gerencial ou Nova 

Administração no âmbito das polícias e as tentativas de sua consecução no Estado de 

Pernambuco sob o nome de Projeto de Gestão Operacional Comunitária, apresentado seus 

impasses e obstáculos, informações obtidas nas entrevistas com integrantes estratégicos do 

projeto.    

 No terceiro capítulo, As Metodologias de Medida da Criminalidade no Fogo Cruzado do 

Debate Político aporta-se a constituição de um “debate” surgido com maior intensidade em 

Pernambuco por ocasião da implementação do Projeto de Gestão Operacional Comunitária e da 

divulgação das estatísticas nacionais de criminalidade. Pernambuco foi apontado como um dos 

Estados mais violentos, tendência que permaneceu em outros boletins posteriores. Nesse 

momento, ilustram-se, mediante fontes jornalísticas, como os representantes da Secretaria de 

Defesa Social (SDS) interpretavam esses números e a forma como foram construídos 

apropriando-se das metodologias, com os resultados sempre afins do viés político ideológico de 

plantão. 



 11 

Nesse sentido, a função deste trabalho é demonstrar que a apreensão e a leitura dos dados 

de criminalidade não é feita com o objetivo de orientar as políticas públicas cientificamente, 

executando seu ciclo completo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação 

exigido pelo gerencialismo da nova administração pública, cuja característica torna necessária a 

utilização de banco de dados de natureza gerencial capaz de prover informações sistematizadas e 

com rapidez, subsidiando a constituição de políticas que acompanhem a dinâmica dos fenômenos 

criminais, ao contrário dos bancos puramente administrativos, em que a informação não é 

sistematizada nem é capaz de prover dados significativos e válidos para fundamentar uma política 

pública.                                                                      
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1 CRISE NAS POLÍCIAS, PLANOS NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E 

SEGURANÇA  PÚBLICA E EXPERIÊNCIAS PERNAMBUCANAS DE 

POLICIAMENTO 

 

Este capítulo tem como finalidade contextualizar e delimitar o objeto de estudo que 

acompanhará o desenvolvimento desta dissertação. Para atender a tal desiderato, faz-se 

necessário sua organização em duas partes. 

A primeira parte constitui a descrição do cenário de crise vivenciado pelas secretarias 

estaduais de segurança pública no fim da década de 1990 e a implementação de medidas de 

mudança no âmbito do gerenciamento das atividades policiais: policiamento comunitário e 

policiamento integrado operativamente.  

A segunda parte se propõe a listar algumas experiências de policiamento comunitário na 

Polícia Militar de Pernambuco, iniciadas em 1985, que tiveram o objetivo de promover na 

corporação militar o ajustamento comportamental na nova concepção de ordem pública, na qual a 

colaboração e a integração da comunidade passaram a ser vistas como novos e importantes 

referenciais a ser seguidos. Relatam-se as experiências mais recentes, a partir de 1999, 

implementadas nas organizações policiais pernambucanas no cumprimento das recomendações 

feitas pelo governo federal mediante o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) − criação 

de um modelo gerencial e organizacional (Polícia Comunitária) − e do Plano Nacional de 

Segurança Pública (PNSP) com a instalação do policiamento operativamente integrado.
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As políticas de gestão comunitária operativamente integrada, recomendadas pelo PNDH e 

PNSP para as agências que compõem os sistemas de segurança pública estaduais, são vistas, 

neste trabalho, como um movimento de reformas minimalistas de natureza gerencial, com a 

intenção de gerar organizações policiais mais eficientes em sua função de controle da 

criminalidade nos Estados da Federação. 

 

1.1 POLÍTICAS NACIONAIS DE MODERNIZAÇÃO DAS POLÍCIAS: GESTÃO 

COMUNITÁRIA E OPERATIVAMENTE INTEGRADA 

  

O fim da década de 1990 foi marcado por fatos que colocaram as Polícias brasileiras sob o 

foco da opinião pública. Esses fatos acabaram por descortinar o cenário da latente crise das 

administrações estaduais de segurança pública.  

O quadro de incapacidade de superar o aumento dos índices de criminalidade urbana,1 a 

constatação de grupos de extermínio2 e das práticas de violência policial,3 os movimentos de 

reivindicação salarial, culminados com o fato inédito na História do Brasil: a greve das Polícias,4 

deixou em evidência a composição tradicionalista, burocrática, centralizadora, autocontida e 

                                                 
1 Dados do Ministério da Justiça revelaram que, em 1999, no Brasil  foram registrados 23,3 mil homicídios. Em duas 
décadas, o índice de homicídios cresceu 112,74%, passou de 9,44 por 100 mil habitantes, em 1979, para 25,84 por 
100 mil habitantes em 1988. (cf.www.pernambuco.com/anteriores/2000/08/urbana.html) 
2 Ranking dos quatro primeiros Estados na distribuição dos dados de homicídios atribuídos a ações das Polícias e 
grupos de extermínios em 1999: no Rio de Janeiro, 259 casos; na Bahia, 250 casos; São Paulo 223 e em Pernambuco, 
152 casos (PIOVESAN et al., 2001, p. 31). 
3 Levantamento de 1999 feito pela Revista Veja sobre crimes cometidos por policiais militares, civis e federais nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Alagoas, Pará, Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal, perfazendo o total de 300.000 policiais, em que 15.000 são acusados de cometer algum tipo de 
crime grave – roubo a Banco e carga de caminhão, extorsão mediante grave ameaça, sequestro, homicídios, tráfico 
de drogas e formação de quadrilha (SECCO, 1999, p. 87).   
4 Em 28 de junho de 1997, é deflagrada a greve nas Polícias Civil e Militar de Minas Gerais. O cabo Valério dos 
Santos é morto com um tiro na cabeça durante o confronto entre policiais civis e militares. Com a greve, a PMMG 
recebeu um aumento de 48,2%. O “sucesso” da paralisação provocou manifestação em outros 13 Estados 
(cf.www.sinpef-rs.org.br/noticia.asp?codNot=6929) 
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alheia às demandas de uma sociedade democrática das culturas organizacionais existentes nas 

Polícias Civil e Militar.  

Uma das medidas implementadas pelo governo federal para que as secretarias de 

segurança pública estaduais superassem o quadro de crise foi a política de reestruturação das 

polícias nos moldes de uma administração gerencial.5 Esse modelo, em curso em outros setores, 

por exemplo, Saúde,6 era visto como o que ia assegurar estruturas policiais flexíveis, com atuação 

descentralizada, administração participativa voltada para o cidadão-cliente e orientada para 

melhor desempenho das funções policiais.   

Na ocasião, realizaram-se estudos e projetos de modernização das Polícias, indicando-se a 

implementação da “Filosofia da Polícia Comunitária”,7 dado que seus princípios comportam um 

viés administrativamente descentralizado, com instrução para que sejam executados planos de 

ação que insiram eficiência, eficácia, efetividade e abertura ao controle público a ser realizado 

pela sociedade.  

Em 1995, instituiu-se a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança 

Pública (Medida Provisória n.º 813/95) do Ministério da Justiça, transformada na Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (Senasp) em 1997 pelo Decreto n.o 2.315/97. A recém-criada 

secretaria tinha como atribuição a elaboração e implementação de uma política nacional de 

                                                 
5 Paradigma gerencial orientado por princípios das teorias da escolha pública, das teorias do agente principal e do 
novo institucionalismo econômico. Âncora teórica que inspirou os programas nacionais nos anos 90 no Brasil. 
Constitui-se um conjunto de idéias administrativas aplicadas para mudanças em instituições públicas, com a principal 
característica de utilizar conceitos de gestão do setor privado sobre o modelo burocrático tradicional predominante na 
maioria das organizações públicas (REZENDE, 2002, p. 2). 
6 A reforma gerencial implementada no Sistema Único de Saúde (SUS), consubstanciada na Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde 1996 (NOB-96), foi inspirada no modelo inglês de administração no National 

Health Service, que vem sendo adotado por número crescente de países nos últimos anos. (BRESSER-PEREIRA, 
1998, p. 152). 
7 Projetos inspirados no paradigma da polícia comunitária implantada nas décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos e 
no Canadá. Nesses países, esse modelo é visto como [...] “uma filosofia e uma estratégia organizacional; como 
filosofia é entendido como uma nova visão operacional para o controle do crime e da desordem; como estratégia 
organizacional, uma nova forma da organização policial se estruturar para responder aos princípios estabelecidos 
pela nova visão comunitária” (CERQUEIRA, 1998, p. 151). 
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segurança pública mediante a articulação da Polícia Federal com as Polícias estaduais, o 

desenvolvimento de programas nacionais de integração de informações sobre criminalidade e 

violência e o treinamento de policiais. 

Em 1996, o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo, em 

convênio com o Human Rights Research and Education Center da Universidade de Ottawa, 

promoveu um projeto de intercâmbio do Brasil com o Canadá. O convênio teve como objetivo 

dar oportunidade aos policiais brasileiros de conhecer a experiência do policiamento comunitário 

realizado no Canadá em razão de sua condição de modelo de efetiva participação da sociedade 

civil na formulação e execução de políticas de controle da violência social e policial. Após o 

projeto de intercâmbio, o NEV promoveu a inclusão de propostas de apoio à implantação do 

policiamento comunitário no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH).  

Nesse contexto, outro elemento foi a realização da Conferência Nacional sobre Justiça, 

Segurança e Cidadania, promovida conjuntamente pelo Ministério da Justiça, Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela organização não-governamental Viva 

Rio em maio de 1997. Na conferência, foram apreciados e avaliados as reformas das polícias e os 

projetos de policiamento comunitário dos diversos Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Amapá, e Distrito Federal. O encontro 

finalizou-se com a recomendação de modernizar as organizações policiais tornando-as estruturas 

descentralizadas, desverticalizadas e próximas da comunidade como medida para superar o 

quadro de crise instalado.  

Em seguida, o Ministério da Justiça criou uma comissão especial para avaliar o sistema de 

segurança pública de cada Estado. Depois da verificação dos resultados, elaborou-se e divulgou-

se um documento com 33 recomendações para a modernização das Polícias (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 1998). Dessas recomendações, destacam-se a implantação de ouvidorias, do 
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policiamento comunitário, o oferecimento de cursos e estágios visando ao aperfeiçoamento 

profissional e à difusão de valores democráticos e humanitários nas polícias. Esse relatório foi 

encaminhado à Presidência da República no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso e 

recebido como ponto de partida para a formulação de uma política nacional de segurança pública. 

(MESQUITA NETO, 2003, p. 11).  

As propostas de policiamento comunitário partem do pressuposto de que o maior 

problema vivenciado pelas instituições policiais brasileiras seria o fato de que essas organizações 

“... não levam em consideração ou estão em conflito com as expectativas dos cidadãos” e que a 

solução para esse maior problema “... passaria pela reaproximação entre a polícia e a sociedade e 

pelo desenvolvimento de instituições e práticas capazes de assegurar a prestação de contas aos 

cidadãos e o atendimento das expectativas dos cidadãos por parte da polícia” (MESQUITA 

NETO, 1999, p.17).     

Para Cláudio Beato, as diferentes experiências de policiamento comunitário 

implementado nas Polícias brasileiras têm como objetivos imediatos:  

[...] o aumento de sensação de segurança subjetiva da população, bem como um 
incremento da confiança em relação à Polícia. Além disso, espera-se que elas 
possam contribuir para o controle da criminalidade. Isto se dá pelo 
desenvolvimento de estratégias tais como a montagem de mecanismos de 
consulta comunitária, e o uso de técnicas de solução de problemas, cujo intuito 
é aumentar o grau de envolvimento da comunidade nos processos de tomada de 
decisão dos policiais. Assim, o papel da Polícia enquanto agente informal de 
controle social aumenta na medida que passa a atuar na ajuda e definição das 
normas informais de uma comunidade. (BEATO FILHO, 2001, p. 2). 

                
Em suma, essas propostas criavam incentivos para a execução de mudanças que 

privilegiassem o viés de integração entre a Polícia e a Comunidade. Integração entendida como 

um ajustamento comportamental da organização policial em uma nova concepção de ordem 

pública, na qual a colaboração e a integração comunitária seriam os novos e importantes 

referenciais para a gestão e o controle social das organizações policiais. Esse pressuposto da 
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“integração” baseia-se na idéia de que a ordem pública é complexa e muito abrangente, não 

podendo ser mantida ou preservada somente pelos organismos policiais. A comunidade, 

destinatária e beneficiária da garantia a ser proporcionada pelo poder público, deve participar do 

esforço de promover a própria segurança. É entendimento assente na moderna doutrina que o 

crime é um problema social, nasce na comunidade e deve ser resolvido na própria comunidade, 

não estabelecendo, desse modo, um corpo estranho à sociedade, uma problemática exclusiva dos 

atores estatais, como idealizavam os teóricos da criminologia clássica − modelo clássico de 

intervenção no problema criminal (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2000, p. 257-

276).  

O policiamento comunitário,8 necessariamente, assume formas diversas em lugares 

diferentes, uma vez que parte do pressuposto de que as prioridades da Polícia e as estratégias de 

policiamento têm de ser ajustadas às necessidades e expectativas de cada comunidade. 

Entretanto, independentemente da forma como é efetivado, o programa assume características 

básicas que o diferenciam das formas tradicionais de policiamento.  

Skolnick e Bayley, ao pesquisarem a execução de programas de policiamento comunitário 

na Inglaterra, Noruega, Suécia, Dinamarca, Austrália, Cingapura e Japão, perceberam a tendência 

de se seguir quatro “normas” ou “elementos programáticos” na condução de programas dessa 

natureza: 

a) Prevenção do crime baseada na comunidade ou prevenção comunitária − vista como 

“objetivo último e a peça central do policiamento orientado para a comunidade”; 

                                                 
8 Vale registrar que aqui se reportam às experiências de policiamento comunitário ressurgido na década de 1980 na 
Europa ocidental, na América do Norte, na Austrália e Nova Zelândia, e no Oriente. Esse tipo de policiamento 
“representa o lado progressista e avançado do policiamento... tem sido citado como a solução para os problemas de 
policiamento” (SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p. 15). 
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b) Reorientação das atividades de patrulhamento para enfatizar os serviços não 

emergenciais − que consiste em liberar do sistema de atendimento das emergências grande parte 

do pessoal de patrulhamento de modo que eles possam engajar-se na prevenção pró-ativa do 

crime. 

[...] a mudança mais dramática é o deslocamento dos policiais de patrulha dos 
veículos motorizados para pequenos postos descentralizados de policiamento. 
Em Detroit, esses postos são chamados de minidelegacias, na Austrália de 
‘shopfronts’ [alojados] ou escritórios, em Cingapura de Postos de Polícia do 
Bairro, e no Japão de koban (SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p. 15). 

 
c) Aumento da responsabilização da Polícia − por meio da criação de modelos de 

supervisão civil, por exemplo, a instalação dos Comitês Consultivos na Grã-Bretanha e na 

Escandinávia. Esses comitês tomam formas variadas, mas em geral são constituídos por policiais 

eleitos e por representantes das comunidades/bairros: “seu intuito é mobilizar a participação do 

público, avaliar a opinião do consumidor a respeito dos serviços policiais, e comunicar 

informações que possam ajudar os policiais a realizar seus deveres com mais eficácia”; 

d) Descentralização de comando − a fim de se obter a flexibilidade necessária para dar 

forma às estratégias da polícia em certas áreas. 

[...] deve-se dar aos comandantes subordinados liberdade para agir de acordo 
com suas próprias leituras das condições locais. A descentralização do comando 
é necessária para se aproveitada a vantagem que traz o conhecimento particular, 
obtido e alimentado pelo maior envolvimento da polícia na comunidade. 
(SKOLNICK; BAYLEY, 2002, p. 33). 

 
O policiamento comunitário é, muitas vezes, identificado como o policiamento orientado 

para a solução de problemas. Essa identificação é estabelecida em razão da condição de o 

policiamento orientado para a solução de problemas reunir as mesmas partes programáticas do 

policiamento comunitário. Skolnick e Bayley (2002, p. 39), versando sobre o assunto, destacam 

que: 
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[...] o policiamento orientado para a solução de problemas não é 
necessariamente policiamento comunitário, como, por exemplo, se fraudes em 
caixas eletrônicos forem identificadas como um problema que merece atenção 
especial da polícia. Do mesmo modo, o policiamento comunitário não envolve, 
necessariamente, a resolução de um problema. 

 

O enfoque orientado para a solução de problemas, formulado por Herman Goldstein 

(2000), critica o policiamento tradicional (orientado para atender aos incidentes). Ele relata que 

seus recursos humanos, na maior parte, estão presos a um modelo que os torna inviáveis para 

buscar abordagens mais consistentes a fim de enfrentar os problemas de perturbação da ordem e 

do aumento da criminalidade nas comunidades contemporâneas.   

Os governos e administradores policiais interessados em introduzir uma nova orientação 

em relação ao policiamento, no caso o policiamento orientado para a comunidade, enfrentam uma 

série de resistências para implementar esses tipos de programas e conseguir a anuência tanto da 

sociedade como da própria organização policial. 

A questão de que informações fornecidas pelos cidadãos podem-se constituir importantes 

instrumentos para a atividade policial e a ênfase da sensação de medo da população, passível de 

ser reduzida mediante atividades do policiamento a pé na manutenção da ordem, conduzem as 

principais discussões sobre a viabilidade das experiências de programas de policiamento 

comunitário.  

Segundo Paulo de Mesquita Neto (2003), para o policiamento ser comunitário, deve 

assumir três condições básicas na sua diferenciação das formas tradicionais de policiamento. 

A primeira condição é a parceria entre a polícia e a comunidade: 

Nesta parceria, a comunidade tem o direito de não apenas ser consultada, mas 
também participar das decisões sobre as prioridades da polícia e as estratégias 
de policiamento, como contrapartida da sua obrigação de colaborar com o 
trabalho da polícia no controle da criminalidade e na preservação da ordem 
pública. (MESQUITA NETO, 2003, p. 5).  
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A segunda condição é o comprometimento da polícia de prestar contas das suas atividades 

à comunidade:  

A polícia, por sua vez, tem a obrigação de prestar contas das suas atividades 
não apenas diante da lei e das autoridades civis, mas também diante da 
comunidade, como contrapartida do seu direito de usar a força e de prender os 
cidadãos para garantir a segurança pública.  (MESQUITA NETO, 2003, p. 5).  

 

Finalmente, ser um policiamento voltado para a prevenção: 

O policiamento comunitário, além disso, é um tipo de policiamento preventivo, 
no qual a polícia e a comunidade trabalham em conjunto para identificar e 
resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida da comunidade e não 
apenas para responder a ocorrências criminais e para identificar e prender os 
criminosos, cujos crimes são na maioria das vezes uma manifestação superficial 
destes problemas. (MESQUITA NETO, 2003, p. 5).  

 
As estratégias de policiamento comunitário, como foi citado, têm um caráter 

eminentemente preventivo, visando não apenas diminuir o número de ocorrências criminais, mas 

também reduzir os danos das vítimas e/ou da comunidade; principalmente, alterar os fatores 

ambientais e comportamentais na transformação do tipo e redução dos atos classificados como 

delituosos. 

Os elementos teóricos e operacionais que fundamentam o modelo gerencial e 

organizacional − Polícia Comunitária − estão baseados nos modelos administrativos da qualidade 

total. A instituição de programas de Polícia Comunitária nas organizações estaduais de polícias, 

em outras palavras, significa a aplicação de medidas de descentralização, de administração 

participativa, de valorização do policial e do policiamento preventivo. 

Segundo Nazareth de Cerqueira, o cenário brasileiro caracterizado pela não-integração do 

policiamento e a investigação em uma mesma instituição podem afetar a compreensão do modelo 

de polícia comunitária. “Deve ficar entendido que os princípios da polícia comunitária, da forma 
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como são colocados pelos canadenses e norte-americanos, parte de uma idéia de uma polícia que 

integra as atividades do policiamento e da investigação criminal.” (CERQUEIRA, 1998, p. 87). 

O atual modelo de polícia, compartimentalizada em Polícia Militar e Polícia Civil, é 

oriundo da ditadura militar. Discussões a respeito de reformas que adaptassem a polícia à 

democracia foram sintetizadas em duas grandes propostas no período da Constituinte: a 

unificação das duas polícias em uma só polícia estadual e a volta das Polícias Militares aos 

quartéis, como antes de 1967. Entretanto, nenhuma dessas propostas prevaleceu. A maioria dos 

constituintes optou pela manutenção de duas polícias estaduais, como se pode constatar no texto 

constitucional vigente, que demarcou com clareza as atribuições e funções de cada polícia.  

Em 1992, foi dirigido à Câmara dos Deputados um projeto de emenda que se destinava a 

unificar as Polícias num só organismo civil, com um segmento uniformizado para as funções de 

policiamento ostensivo e outro de trajes civis para conduzir as investigações. A nova instituição 

contaria com uma unidade de comando e seria estabelecida carreira única para os integrantes, o 

que possibilitaria ao policial que iniciou suas atividades na rua alcançar, mediante uma política 

de carreira, os postos mais altos da nova instituição depois de capacitados por cursos 

intermediários oferecidos pela própria polícia. 

Esse projeto de emenda não chegou a ir a Plenário para ser votado; foi vetado pela 

Comissão Especial, instância encarregada de estudá-lo e aprová-lo ou não. Segundo Hélio 

Bicudo, a Comissão Especial não aprovou o projeto em razão:  

[...] substancialmente, do ‘lobby’ misto PM/Exército, que impôs, primeiro os 
nomes comprometidos com a recusa do projeto, e, depois o parecer do relator, 
para rejeitá-lo. Para que se constate o que se acaba de afirmar, basta verificar os 
nomes que fizeram parte da aludida Comissão, todos comprometidos com a 
estrutura atual da Polícia. (BICUDO, 2002, p. 178). 
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Em outra tentativa, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, 

encaminhou novo projeto de emenda para a unificação das polícias, com a mesma trajetória de 

insucesso. Segundo Hélio Bicudo:  

“[...] sem revelar por ela maior interesse, essa emenda caiu no esquecimento. 
Chegou-se a criar uma espécie de Comissão Especial, sem as qualificações 
legais indispensáveis para o normal andamento da emenda. As conclusões a que 
se chegaram, apenas num exercício especulativo, caíram, também, no 
esquecimento. (BICUDO, 2002, p.178). 

 

Não mais falando sobre a unificação das polícias, o governo federal, por meio do Plano 

Nacional de Segurança Pública (PNSP) 9 e do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP),10 

tem procurado promover a integração das polícias, recusando-se a discutir a unificação ou a 

criação de uma nova polícia.  

Na ótica do governo, o processo de unificação das polícias compreende algumas fases e 

envolve, especialmente, a política. A primeira fase é a da integração das duas polícias, desde a 

análise, o planejamento e a avaliação das ações de investigação e de prevenção. Integrar e 

unificar tem como pressuposto básico uma formação técnico-profissional conjunta, respeitando as 

diferenças específicas. Integrar para unificar. 

 O PNSP foi um projeto federal em parceria com os governos dos Estados visando reduzir 

os altos índices de criminalidade por meio do repasse de investimentos da União para melhorar as 

condições de organização interna e as condições materiais das polícias de cada Estado. A fim de 

receber a verba do FNSP, cada unidade federativa enviava projetos com uma série de iniciativas 

que deveriam ser adotadas para superar o quadro de dificuldades e de deficiências internas para o 

controle da criminalidade. 

                                                 
9 Criado em 2000 no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
10 Instrumento de repasse de recursos financeiros aos Estados para atender às demandas de investimentos em infra-
estrutura, equipamento e subsidiar políticas de integração operacional das agências estaduais do sistema de segurança 
pública. 
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O governo federal vai usar verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública 
para fazer com que os Estados promovam a integração das polícias Civil e 
Militar, adotando inclusive um comando único. O passo mais importante da 
integração será o comando único, ou seja, a subordinação das duas polícias - 
Civil e Militar a um único secretário de Segurança Pública. Segundo o ministro 
José Gregori (Justiça), em alguns Estados há mais de um secretário ou o 
governador acumula indevidamente essa responsabilidade. (SUWWAN, 2001 
p. 2).  

 
O PNSP é composto de 124 ações, ordenadas em 15 compromissos distribuídos nos 

seguintes temas: combate ao narcotráfico e ao crime organizado; desarmamento da sociedade e 

controle das armas; capacitação profissional e reaparelhamento das polícias; eliminação das 

chacinas e execução sumária e atualização da legislação da segurança pública. O Plano sugere a 

criação de instrumentos (sistemas integrados de dados, pesquisas, avaliação de impactos, etc.) 

para a produção de diagnósticos, atestando o reconhecimento de que o Estado em seus diversos 

níveis não dispõe de instrumentos mínimos para a formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas na área de segurança. Finalmente, cabe destacar as menções feitas à 

necessidade de se constituir programas de policiamento integrado das Polícias Civil e Militar e do 

Corpo de Bombeiros. 

Ação 51. Intensificação do Policiamento Integrado − apoiar, inclusive 
financeiramente, estados que implantarem programas de policiamento 
integrados entre a Polícia Civil e Militar, prioritariamente para a Grande 
São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Recife, Brasília e 
entorno, além de estimular a participação dos poderes públicos 
municipais nas atividades das polícias estaduais. (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2000, p.13). 

 
O policiamento operativamente integrado é visto nesse contexto como uma forma de 

cooperação entre as polícias, para diagnosticar e implementar ações coordenadas a fim de 

melhorar o desempenho em termos de redução da violência como um fator de incremento de 

eficácia e democratização no controle da criminalidade. 



 24 

1.2 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NA 

POLÍCIA DE PERNAMBUCO 

 

As políticas de implantação dos Núcleos Comunitários de Segurança Preventiva (Nusep) 

em 1985; Patrulha nos Bairros (PB) em 1986; Posto de Policiamento Ostensivo (PPO) em 1988 e 

a instalação dos Postos de Atendimento Comunitário (PAC) em 1997 se constituíram 

experiências do policiamento comunitário adotado pela Polícia Militar de Pernambuco. Nesse 

período, os modelos de policiamento comunitários eram vistos como os mais adequados para 

atender a uma filosofia operacional de polícia comprometida com a instalação lenta e gradual da 

nova ordem político-institucional do País.  

O advento do novo texto constitucional e o processo de democratização do país 
estabeleceu que a ‘segurança é responsabilidade de todos’, então, nada mais 
legítimo do que provocar a conscientização e participação do cidadão na busca 
de soluções para os problemas da comunidade como um todo. Sendo o próprio 
cidadão quem mais sofre com o aumento da violência e criminalidade, acredita-
se que a conscientização da necessidade da participação e envolvimento na 
busca de soluções viáveis, além da paz e segurança, a comunidade estará 
sedimentando em bases sólidas a sua cidadania. (CABANHA; RODRIGUES, 
1995, p. 1). 

 
Nesse exame fica configurado o compromisso com a mudança do cenário anterior, 

marcado pelo regime autoritário; regime que, enquanto afastava a polícia da sociedade, no marco 

de uma visão autoritária e exclusivista da atuação policial, encorajava a construção de parcerias 

perversas para atender às situações particulares e ilegítimas.  

A implementação dessas políticas demonstra sua crença na importância da participação 

comunitária na prevenção do crime e seu desejo de reconstruir essa parceria fundada em valores e 

objetivos democráticos. É uma nova filosofia operacional comprometida com a democracia. É 

esse aspecto que se quer mostrar uma vez que nessa época, em Pernambuco, ainda não se falava 
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em policiamento comunitário na forma como ele estava sendo concebido e administrado nos 

países de língua anglo-saxônica.  

Com a institucionalização da Secretaria de Defesa Social (SDS),11 outros projetos foram 

executados em direção ao policiamento comunitário. Destacam-se a criação de Conselhos de 

Defesa Social (CDS) em 1999 e do Projeto Gestão Operacional Comunitária (PGOC) ou Polícia 

Comunitária12 em 2000, efetivados mediante Cursos de Policiamento Comunitário (CPC) em 

agosto de 2000, a instalação dos Núcleos de Segurança Comunitária (NSC) em 2001 e os 

Núcleos Integrados de Segurança Comunitária (NISC) em 2002.  

O PGOC é visto como o tipo de modelo adotado pelo governo do Estado de Pernambuco, 

por meio de sua Secretaria de Defesa Social (SDS), para atender às diretrizes do governo federal 

na implantação do policiamento comunitário,13 e a integração operativa das organizações 

policiais proposta pelo Programa Nacional de Direitos Humanos e Plano Nacional de Segurança 

Pública. 

No âmbito dos Estados da Federação, isso significou a constituição de polícias que 

pudessem representar um novo modelo de controle da criminalidade, e em Pernambuco essa nova 

                                                 
11 A SDS foi criada pela Lei n.º 11.629, de 28 de janeiro de 1999, para substituir a Secretaria de Segurança Pública, 
que se caracterizava por ter apenas como subordinada a Polícia Civil. A nova Secretaria visa agregar administrativa e 
operacionalmente a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros a fim de estabelecer ações e operações vinculadas 
a um único centro de decisão. 
12“O projeto de gestão operacional comunitária consistia no desdobramento do Estado de Pernambuco em seis (06) 
Comandos Regionais de Policiamento − CRPs, em substituição ao atual modelo de divisão territorial adotado pela 
PMPE, que atribui as ações estratégico-operacionais a dois grandes comandos: Comando de Policiamento da Região 
Metropolitana − CPRM e Comando de Policiamento do Interior − CPI, de maneira que cada CRP terá sob sua 
subordinação três (03) Comandos Operacionais de Áreas − COAS, com exceção do 1.º e do 2.º CRPs, que terão sob 
o seu comando quatro (04) COAS, cada um. Cada COA terá sob sua responsabilidade, em média, doze (12) núcleos, 
dos quais dois serão Núcleos Integrados de Segurança Comunitária − NISCs, ou seja, serão compostos também por 
policiais civis e bombeiros militares. Pela nova estrutura que está sendo apresentada no projeto, o COA desenvolverá 
suas atividades adotando o novo modelo de gestão, ou seja, com uma estrutura mais enxuta, área de responsabilidade 
territorial reduzida e dispondo de inovações tecnológicas avançadas” (BARBOSA et al., 2001, p. 34-35). Vale 
ressaltar que esse projeto não foi efetivado; restringiu-se à atuação dos NSC, NISC e dos CPC. 
13 Inspirados em modelos anglo-saxões de policiamento comunitário. 
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constituição/“reforma” das polícias foi operacionalizada pelo modelo dos núcleos de segurança 

comunitária. 

Para efeito didático e de exposição, as medidas postas em prática estão distribuídas nas 

categorias de: Policiamento Comunitário e Polícia Comunitária.14 Foi possível localizar a data 

dos decretos e o ano da instalação; não ocorrendo o mesmo quando se tratou de demarcar com 

clareza o “fim” da execução dessas medidas. Algumas ainda estão em vigor; mesmo criadas em 

períodos diferentes, vamos encontrar os Posto de Policiamento Ostensivo, Posto de Atendimento 

Comunitário, Núcleos de Segurança Comunitário operando simultaneamente na Polícia Militar. 

No campo das experiências de policiamento comunitário, destaca-se a criação dos 

Núcleos Comunitários de Segurança Preventiva (Nusep)15 na Polícia Militar de Pernambuco 

(PMPE) em 1985, inspirados no modelo dos Conselhos Comunitários de Segurança 

implementado pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Os Nusep são considerados a primeira 

iniciativa da PMPE de integração com as comunidades. Contudo, ela não foi suficiente para 

introduzir uma nova cultura em que se substituísse a velha noção de força pública para a idéia de 

serviço público e para alcançar a conscientização, aceitação e participação efetiva dos policiais 

como a dos comunitários no modelo proposto (CABANHA; RODRIGUES, 1995, p. 25).  

Na prática, os Nusep constituíram a realização do policiamento a pé e motorizado nas

                                                 
14 Segundo Nazareth Cerqueira (1998, p. 151), a expressão policiamento comunitário serve “[...] para compreender 
os novos modelos de atuação do policiamento ostensivo de forma descentralizada” e a Polícia Comunitária deveria 
ser utilizada para “[...] compreender o envolvimento de toda uma corporação policial com a nova filosofia 
operacional”. Sinteticamente, o policiamento comunitário é aquele em que há a desconcentração espacial do efetivo; 
Polícia Comunitária, é quando se vai além da desconcentração espacial, repensando-se o modus operandi do policial, 
reformando-se a Organização Policial e as concepções dos indivíduos dessa instituição sobre a atividade de 
policiamento e a relação com a sociedade. 
15 Organizações integradas às comunidades, sem fins lucrativos e sem personalidade jurídica; subordinadas a um 
Batalhão de Área, foram instituídas pelo Decreto Estadual n.º 10.671/85 e regulamentada pela Portaria do Comando 
Geral da PMPE n.º 429/85 (BARBOSA et al., 2001, p. 26).  
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comunidades periféricas dos bairros do Recife. Os Núcleos dispunham de uma viatura 

operacional que ficava responsável por empregar o policiamento ostensivo rádiomotorizado, 

obedecendo a itinerários de rondas estabelecidas em documentos elaborados pelo Comando do 

Batalhão de Área após a análise das indicações feitas pelos líderes locais (associações de bairros, 

centros sociais urbanos e outras representações das comunidades) nas reuniões promovidas nos 

bairros do Recife. As reuniões eram mensais e anunciadas para as comunidades por carro de som. 

Cada Nusep era responsável por cinco bairros e tinha como coordenadores um representante da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; não tinham sede própria, e as reuniões eram feitas nas 

sedes das entidades locais.  

No que diz respeito a projetos que buscavam realizar o policiamento comunitário com a 

instalação de bases operacionais desconcentradas espacialmente da Polícia Militar, evidenciam-

se: 

− A instituição dos Conselhos de Defesa Social (CDS)16 em 1999 no Estado de 

Pernambuco. É importante ressaltar que essa medida, neste estudo, encontra-se inclusa na 

categoria de Policiamento Comunitário. Tal condição se deve ao fato de essa medida ser vista 

como uma estratégia recomendada pelas teses do policiamento comunitário, podendo ser 

utilizadas completamente divorciadas, ou seja, sem nenhuma conotação com esse movimento 

comunitário.  

O trecho abaixo, retirado do projeto de criação dos CDS, demonstra que a implantação 

dos Conselhos e da Polícia Comunitária (Projeto de Gestão Operacional Comunitária) constituiu-

se de experiências dissociadas: 

A relevância desta proposta foi consolidada com os resultados obtidos a partir 
da implantação dos Conselhos Comunitários e da Polícia Comunitária no bairro 
de Brasília Teimosa, Recife-PE, chegando a reduzir de 198 para 65 ocorrências, 

                                                 
16 Os CDS foram criados pelo Decreto Estadual n.º 21.478/99 (GIBSON, 2002, p. 28).  
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ou seja, uma redução 67,17%. Desta foram fica claro a importância da 
participação da sociedade na busca da resolução deste grande mal que atinge 
toda a população do nosso país. (PERNAMBUCO, 2001, p. 4. Grifos nossos).  

 
Os Conselhos criados na Região Metropolitana do Recife foram designados Conselhos 

Comunitários de Defesa Social (CCDS). Eram constituídos por líderes da comunidade e tinham 

caráter consultivo. Os conselhos instalados no Interior do Estado foram chamados de Conselhos 

Municipais de Defesa Social; também de caráter consultivo, eram formados por líderes 

comunitários, comerciantes, representantes do poder público e pelas igrejas. 

Os conselhos deveriam atuar como canais de mediação da participação da comunidade na 

tomada de decisão das políticas públicas de segurança a ser constituídas na localidade: 

[...] os Conselhos Municipais de Defesa Social e Conselhos Comunitários de 
Defesa Social abrem espaço para a participação da comunidade no 
planejamento e na definição de políticas públicas de defesa social, dando 
condições para que a comunidade venha a se integrar e trabalhar pela eficácia 
da ação policial e sobretudo pelo respeito aos direitos humanos, apontando as 
principais linhas de ação a serem implementadas pelos órgãos operativos 
(Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros). 
(PERNAMBUCO, 2001, p. 4).  
 

Os conselhos terem sido definidos e geridos pela SDS, e não criados mediante a livre 

organização da comunidade para atender às demandas por mais segurança; não terem caráter 

deliberativo; a ausência de um canal superior constituído pela sociedade civil e o Estado em que 

encaminhassem seu litígio; a não-elaboração de um diagnóstico com informações 

socioeconômicas e de criminalidade sobre as comunidades em que foram instituídos são os 

principais elementos impeditivos da continuidade da proposta de efetivação dos Conselhos 

Municipais e dos CCDS. 

Isso significou a baixa institucionalização do Projeto dos Conselhos de Defesa Social, 

porque se fossem deliberativos teriam de ter mecanismos de decisão por votação de propostas, 

maioria qualificada, decisão consensual; o recrutamento seria por eleição dentro da comunidade; 

teriam, ainda, dotação orçamentária, provisão de informação necessária à atuação qualificada do 
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conselheiro além de continuidade na cadeia de decisão; ou seja, o que fosse decidido nos 

conselhos de defesa social deveria ser encaminhado para instâncias de maior agregação espacial 

(um conselho supramunicipal ou uma conferência, por exemplo); passar por mais discussões e 

votações e transformar-se em políticas tecnicamente viáveis de serem desenvolvidas, entre outros 

parâmetros de institucionalização.  

− A instalação das Patrulhas nos Bairros (PB), em 1986, consistiu em “operações de 

policiamento ostensivo motorizado, funcionando como bases para prestarem serviços de 

segurança e apoio às comunidades” (CABANHA; RODRIGUES, 1995, p. 10).  

As patrulhas eram compostas por cinco policiais militares e um veículo equipado com 

armamento e rádio. As guarnições instalavam-se em pontos estratégicos dos bairros, onde 

ficavam por duas horas realizando rondas a pé e em patrulha de duas duplas, permanecendo o 

quinto componente na viatura. 

− O Posto de Policiamento Ostensivo (PPO), implantado em 1988 na PMPE, consistiu em 

um pequeno posto policial, confeccionado de fibra de vidro, com um sistema de comunicação e 

armamento. Os PPO contavam, em média, com a presença de doze policiais divididos em três por 

turno. A criação desses postos teve como finalidade “proporcionar a sensação de segurança às 

comunidades onde se encontram inseridos, constituindo-se na presença diurna da PMPE naquela 

localidade” (BARBOSA et al., 2001, p. 29). No decorrer da instalação dos PPO, observaram-se 

dificuldades estruturais e operacionais que comprometeram a execução do projeto:  

A fragilidade de suas instalações não permite que todo o efetivo se 
ausente do posto para atender a ocorrência mais complexa, o que 
implicaria em se deixar o armamento pesado e a estação fixa de rádio 
expostos; não possui viatura atrelada, ocasionando a necessidade de seu 
efetivo sempre recorrer ao COPOM a fim de solicitar uma viatura para 
intervir em ocorrências de maior vulto ou para conduzir à delegacia as 
partes de uma ocorrência já atendida; a falta de manutenção faz com que 
a sua estação fixa de rádio esteja quase sempre com defeito, fazendo com 
que, nos casos de necessidade, seu efetivo tenha que manter contato com 
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o COPOM através do telefone público; a não disponibilidade de rádios 
portáteis para o efetivo de serviços, que, aliado às deficiências 
anteriormente citadas, impossibilita a realização de patrulhamento em 
uma área superior a cinqüenta metros do posto, reduzindo o seu raio de 
ação (BARBOSA et al., 2001, p. 29).  

 
− O Posto de Atendimento Comunitário (PAC) foi criado com a intenção de aperfeiçoar 

os PPO. O Comando Geral da PMPE, em 1997, expediu a Diretriz n.º 001 no sentido de 

implantar ou transformar os PPOs previamente estabelecidos em PCA. Esses novos postos 

tinham cabines maiores e contavam com uma dupla de policiais militares fixos no posto, 

prestando informações e atendendo às solicitações dos moradores.  

Os PAC contavam com uma viatura para fazer o patrulhamento motorizado das suas áreas 

de abrangência além de um acréscimo em seu efetivo nos turnos da tarde e da noite a fim de 

realizar rondas nas áreas adjacentes. As viaturas eram equipadas com rádios transceptores e 

recebiam o apoio do policiamento a cavalo, que cobria as áreas intermediárias de atuação do 

policiamento a pé e motorizado. 

Na análise feita por Alberto Cassiano Barbosa, em sua monografia de conclusão do Curso 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, os PAC não conseguiram atender à sua finalidade “[...] uma vez 

que não sofreu qualquer alteração na filosofia de realização do policiamento, passando a ser 

apenas um PPO que possuía uma cabine maior e um número elevado de policiais militares” 

(BARBOSA et al., 2001, p. 31). 

Inspirado nos modelos de Polícia Comunitária destaca-se a implantação do Projeto de 

Gestão Operacional Comunitária (PGOC) ou Polícia Comunitária em 2000, que se encontra 

apoiado em quatro eixos: 

1) filosofia comunitária − “[...] policiamento comunitário implantado em nosso Estado 

deve ser personalizado, descentralizado, contínuo e permanente, prioritariamente 
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preventivo, buscando sempre parcerias com a comunidade para identificar e solucionar os 

problemas” (GIBSON; MUNIZ, 2004, p. 14);  

2) capacitação − “[...] tem por objetivo habilitar o policial para o exercício dessa filosofia, 

busca o aprimoramento e o desenvolvimento pessoal ao repassar conhecimentos práticos 

e habilidades básicas do policiamento tradicional voltado para uma forma moderna e 

atualizada de se fazer polícia” (GIBSON; MUNIZ, 2004, p. 14);  

3) estrutura organizacional − “[...] bases fixas de gerenciamento que possibilitam a 

descentralização operacional, a aproximação com a comunidade, e no caso dos Núcleos 

Integrados de Segurança Comunitária (NISC), a integração dos órgãos operativos” 

(GIBSON; MUNIZ, 2004, p. 14);  

4) sistema de gerenciamento: “[...] refere-se à responsabilidade por área delimitada e à 

autonomia para resolução de problemas com a comunidade a que se vincula.” (GIBSON; 

MUNIZ, 2004, p. 14).  

Para dar conta desses quatro eixos, foram constituídos: 

−−−− Os Cursos de Policiamento Comunitário (CPC) em agosto de 2000, que tiveram como 

finalidade oferecer “capacitações nas áreas de gerenciamento de policiamento, assessoria de 

policiamento comunitário e assessoria de policiamento executivo” para os policiais e os 

bombeiros que iam atuar nos núcleos comunitários. As capacitações realizaram-se no Centro de 

Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), resultado 

de um convênio firmado entre o Governo do Estado e a UFPE. As turmas de alunos eram 

formadas de acordo com a estrutura hierárquica dos núcleos: gerentes, assessores e executores. 

Até outubro de 2003, foram capacitados 1.700 agentes (PERNAMBUCO, 2003, p.12).  
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− Os Núcleos de Segurança Comunitária (NSC) em 2001, projetados para servirem como 

bases fixas gerenciais de desconcentração operacional da PMPE com a finalidade de efetivar uma 

atuação mais próxima das comunidades.  

O projeto inicial contava com a instalação de 320 núcleos: ficariam na Região 

Metropolitana do Recife (RMR) 96 núcleos e 224 no Interior. Cada unidade foi projetada para 

cobrir uma área de até 40 mil habitantes, contando com um efetivo de quarenta a sessenta 

policiais, equipada com veículos, motos, bicicletas e informatizada. O custo estimado para a 

instalação de cada unidade seria de 120 mil reais (ROCHA, 2004, p. 4). 

Efetivamente foram instalados 42 núcleos: na RMR 35 e 7 no Interior. Os núcleos foram 

desativados e hoje funcionam como sede de companhias, batalhões ou postos da PM (ROCHA, 

2004, p. 4). A decisão de desativar os núcleos e de não mais construí-los está pautada em vários 

fatores: 

a) A condição de o efetivo originar-se dos Batalhões e o comando das ações ser feito pela 

SDS produzia duas polícias concorrendo dentro da Polícia Militar: a Polícia Comunitária dos 

NSC e a Polícia dos Batalhões. 

Segundo Zaverucha, o projeto de instalação dos núcleos é visto como um avanço da 

Polícia Militar sobre a Polícia Civil: 

Muitos destes núcleos foram instalados em circunscrições onde já existem 
delegacias. Por sinal, algumas delas sem viaturas e estrutura para funcionar. E 
mais, tais Núcleos se transformaram numa espécie de Delegacias Militarizadas. 
Como assim? Os Núcleos produzem atos de Polícia Judiciária, ou seja, efetuam 
registros de crimes ocorridos. Posteriormente, fazem uma triagem dos casos 
que devem ser levados às delegacias. Deste modo, afastam a Polícia Civil do 
contato direto com a população, pois esta passa a procurar primeiramente a PM. 
Usurpa-se, deste modo, competências da Polícia Judiciária fortalecendo ainda 
mais a militarização da segurança pública. (ZAVERUCHA, 2003, p. 26). 
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b) A posse de um novo secretário de Defesa Social,17 e, conseqüentemente, a adoção de 

“nova filosofia da Secretaria que prioriza a colocação de policiais nas ruas”. Para João Braga:  

Os núcleos acabam prendendo os PMs, que são muito mais úteis circulando nas 
vias [...] o conceito que gerou a criação dos núcleos é conservador e 
ultrapassado. Estamos envolvendo a comunidade de uma forma mais ampla 
como no programa De Olho na Rua, em que porteiros de condomínios dão 
informações sobre crimes à Polícia. (ROCHA, 2004, p. 4). 

 
− Os Núcleos Integrados de Segurança Comunitária (NISC) em 2002, vistos como bases 

de desconcentração operacionais fixas de gerenciamento da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo 

de Bombeiros para o atendimento da comunidade. Os NISC abrigam, no mesmo espaço, o 

policial militar, o policial civil e o Corpo de Bombeiros.   

O espaço físico do NISC é compartilhado pelos policiais destas 3 forças, não 
havendo interferência entre os órgãos, nem subordinação, pois cada qual 
subordina-se à sua gerência, que, por sua vez, subordina-se ao comando da sua 
instituição, devendo haver troca de experiências e informações resultando em 
ações conjuntas. No projeto previu-se que a área coberta pelo NISC seria aquela 
com até 200 mil habitantes. (GIBSON; MUNIZ, 2004, p.16).  
 

 
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, instituições envolvidas no projeto, apresentam 

diferentes implicações quanto à sua participação nessa iniciativa embrionária de integração 

operativa das agências que compõem a Secretaria de Defesa Social.  

No NISC, a Polícia Civil tem a mesma estrutura e funcionalidade de uma delegacia de 

polícia, mas essa estrutura e funcionalidade são virtuais, porque não há um decreto 

governamental regulamentando-as. Por conseguinte, os policiais civis exercem formalmente a 

coordenação sem receber o valor correspondente, e todos os procedimentos de cartório seguem 

para o departamento da Polícia Civil mais próximo do Núcleo. Desse modo, a equipe da Polícia 

Civil no NISC, além de perdas financeiras, perdeu a autonomia. 

                                                 
17 João Braga toma posse em 24 de janeiro de 2004.  
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A Polícia Civil sente-se “invadida” em suas atribuições constitucionais pela Polícia 

Militar, queixando-se de que são convidados a desempenhar apenas funções insignificantes nos 

NISC, realizando atividades “humilhantes” diante do verdadeiro controle da situação pelos 

oficiais da PM (GIBSON, 2002, p. 55). 

O Corpo de Bombeiros, numa crítica mais geral ao sistema de segurança pública, 

questiona sua participação não só nos NISC como na própria SDS, haja vista que a agência 

desenvolve ações voltadas para o sistema relacionado com a Defesa Civil; portanto, como já 

admitem alguns setores da Secretaria de Planejamento do Estado, deveria integrar a Secretaria de 

Defesa Civil (GIBSON, 2002, p. 52). 

 

Quadro 1 - Projetos de policiamento comunitário e de Polícia Comunitária 
 
ANOS 
 

CATEGORIA 

1985 1986 1988 1997 1999 2000 2001 2002 

Policiamento 
comunitário 

Nusep PB PPO PAC CDS - - - 

Polícia Comunitária - - - - - CPC NSC NISC 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nusep − Núcleo Comunitário de Segurança Preventiva; PB − Patrulha nos Bairros 
PPO − Posto de Policiamento Ostensivo; PAC − Posto de Atendimento Comunitário 
CDS − Conselho de Defesa Social; CPC − Curso de Policiamento Comunitário 
NSC − Núcleo de Segurança Comunitária; NISC − Núcleo Integrado de Segurança Comunitária 

 

Conforme se pode observar, as experiências de policiamento em Pernambuco, desde o 

início da democratização formal (1985), estiveram mais próximas do pólo conceitual de 

policiamento comunitário, não de Polícia Comunitária. Explicando melhor: Policiamento 

Comunitário significa uma estratégia de desconcentração espacial é a alocação ótima do efetivo 

conforme a dinâmica dos fenômenos criminais, buscando eficácia na repressão aos crimes que 

tem ocorrido em via pública.   
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Já a Polícia Comunitária, além de utilizar a estratégia de desconcentração espacial, não 

objetiva apenas a eficácia mediante a resolução de demandas. Procura integrar-se à comunidade 

buscando sua confiança e a garantia de maior “sensação de segurança” para ela. Ao mesmo 

tempo, procura efetivar mudanças na sua estrutura organizacional, aproximando-se de um 

“desenho” civil; suprime os procedimentos e hierarquizações militarizadas, modificando também 

sua visão social de mundo enquanto instituição e indivíduos pela implementação de ações mais 

administrativa  e sociologicamente orientadas. 
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2 PREVENÇÃO, AUTORITARISMO E NOVOS MODELOS DE GERENCIAMENTO  

INSTITUCIONAL 

 

Este capítulo tem como escopo apresentar os eixos teóricos que vão subsidiar a análise do 

ponto de vista do Estado em ação na sua função de reformar suas instituições coercitivas. Para 

atender a tal objetivo, o capítulo foi organizado em três seções: 

A primeira seção versa sobre as noções dadas ao conceito de prevenção, partindo de 

acepções que vêem a prevenção como um mero efeito dissuasório até às abordagens mais 

complexas, por exemplo, a prevenção comunitária, vista neste trabalho como um modelo teórico 

cujas diretrizes fundamentaram a criação e a atuação do policiamento comunitário praticado nos 

Estados Unidos. As tentativas de implementação no Brasil, até o momento, restringiram-se ao 

aspecto operacional desse modelo.  

A segunda seção discorre a respeito do que é um modelo de gestão autoritário-burocrática 

das polícias brasileiras, instalado com a “grande reforma policial” de 1967 nas agências estaduais 

de segurança pública pelo regime militar e sua permanência no período da Nova República (1985 

até os dias de hoje).  

Na terceira e última seção, discute-se o modelo de reforma administrativa proposto para 

as instituições do Estado brasileiro, mais especificadamente para as organizações policiais 

estaduais. A Nova Administração é concebida, nesta pesquisa, como uma tentativa dos governos 

executivos de desenvolver um novo modelo institucional nas polícias. Nesse momento debatem-

se os processos que deveriam ser executados para que as polícias estaduais operassem conforme
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as diretrizes propostas pela Nova Administração para o setor público de acordo com as sugestões 

de Bresser-Pereira. 

Nesta seção apresenta-se a análise das entrevistas realizadas na pesquisa. A função da 

entrevista neste estudo é obter dados por meio dos envolvidos na execução do projeto de 

policiamento comunitário, buscando inferir as razões da sua não-execução conforme o ciclo usual 

de políticas públicas (formulação, implementação, monitoramento e avaliação). 

 

2.1 DISCUTINDO AS NOÇÕES DE PREVENÇÃO 

 

As diversas escolas que integram a Criminologia fazem referência à prevenção do 

fenômeno qualificado de conduta desviante.18 Relatam que não é suficiente “reprimir” o delito, 

mas é necessário antecipar-se a ele, preveni-lo.  

A prevenção, para a Escola Clássica, é vista como um mero efeito dissuasório da pena. 

Prevenir significa dissuadir o infrator potencial com a ameaça do castigo. A prevenção é 

concebida como prevenção criminal (eficácia preventiva da pena) e opera no processo 

motivacional do infrator (dissuasão).  

A Criminologia Empírica, mais especificamente as teorias sociológicas,19 ampliam o 

conceito de prevenção, ressaltando que o conceito compreende o efeito dissuasório mediato, 

indireto, podendo ser alcançado por meio de instrumentos não penais, que alteram o ambiente 

criminal modificando alguns dos fatores que o compõem (espaço físico, desenho arquitetônico e

                                                 
18Desviante “será um comportamento concreto na medida em que se afaste das expectativas sociais em um dado 
momento, enquanto contrarie os padrões e modelos da maioria social. Não importam, pois as qualidades objetivas da 
conduta, inerente a esta ou referida a valores que procedem de outras instâncias normativas, se não o juízo social 
dominante e a conduta esperada” (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2000, p. 62). 
19Teoria da Escolha Racional, Teoria Ecológica, Teoria do Controle Social entre outras. 
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urbanístico, comportamento das vítimas, efetividade e rendimento do sistema legal, etc.). 

Objetiva-se colocar constrangimentos de todo o tipo ao infrator em seu processo de execução do 

plano criminal, supondo que ele aja em uma relação de custo e benefício na prática do delito ou 

mediante uma intervenção seletiva no cenário do crime na tentativa de impedir o surgimento do 

próprio infrator ou mesmo quando há potenciais infratores que não encontram oportunidade para 

o crime. 

Outra forma de apresentar o conceito de prevenção é sua distinção entre os programas de 

prevenção “primária”, “secundária” e “terciária”.20 Essa classificação baseia-se nos critérios de: 

maior e/ou menor relevância etiológica dos referentes programas; no público destinado, nos 

instrumentos e mecanismos que utilizam e nos seus domínios e fins almejados. 

A prevenção primária atua de forma etiológica onde o conflito criminal se produz. Os 

programas dessa natureza destinam-se a reparar as situações criminológicas. As condições de 

seus programas exigem uma atuação em médio e longo prazos e sujeitas às exigências imediatas 

por parte da sociedade; ou seja, exige-se resultado em curto prazo quando a natureza da 

prevenção primária só permite visualizar resultados em médio ou em longo prazo, tendo de lidar 

com custos elevados, desde o custo político de não ter resultados imediatos até o custo 

econômico pelo fato de que deve operar mudanças estruturais na sociedade e não sofrer quebra de 

continuidade de governo a governo. 

A prevenção secundária atua em um momento mais distinto, sem operar sobre pontos 

“estruturais” relativos às causas do crime. Comparada à prevenção primária, preocupa-se com 

quando e onde o delito se manifesta ou se exterioriza; opera em curto e médio prazos, é seletiva, 

porque se orienta para certos grupos da sociedade, quais sejam, aqueles que ostentam

                                                 
20 Sobre essa distinção, cf. Kaiser (1988, p. 125). 
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maior risco de cometer o delito. São exemplos de prevenção secundária os programas de 

prevenção policial, de ordenação do meio ambiente e utilização do desenho arquitetônico como 

instrumento de autoproteção desenvolvidos nos bairros pobres.  

A modalidade de programas de prevenção terciária tem como público-alvo a população 

presidiária e tem como objetivo evitar a reincidência do ex-presidiário. A prevenção se concretiza 

nos programas reabilitadores e ressocializadores; operam, assim, no âmbito penitenciário. Trata-

se, como a prevenção secundária, de uma intervenção tardia (após o cometimento do crime), 

seletiva (dirigida ao apenado), não preocupada com o enfrentamento das causas do delito. 

Finalmente, o conceito de prevenção comunitária que surge da “Orientação Comunitária”. 

A orientação comunitária é uma das tendências mais característica da moderna Criminologia 

Empírica. O crime nessa orientação é definido como um “problema comunitário”; a prevenção do 

delito é vista como “prevenção comunitária”, e a intervenção nele é colocada como “intervenção 

comunitária”. Essa nova orientação questiona a tese da exclusividade das definições do crime no 

âmbito jurídico, favorecendo o desenvolvimento do debate em outros domínios do mundo social. 

No que se refere ao desenvolvimento da orientação comunitária no campo da segurança 

pública, particularmente na atividade policial, ela estabelece: 

[...] pela via da especulação prática, isto é, através das várias pesquisas 
realizadas nos EUA sobre o policiamento, que teriam indicado a necessidade de 
mudanças nas atividades policiais e enfatizando a necessidade da parceria da 
polícia com a comunidade. (CERQUEIRA, 1998, p. 115). 

 
A prevenção comunitária baseia-se numa política criminal “participativa”, fundamentada 

numa “ideologia de inserção”, de “prevenção”, de “individualização” e de “participação da 

comunidade”. Nesse contexto, prevenção e comunidade são expressões “interligadas” a tal ponto:  

 [...] que já não se pode compreender a prevenção do crime no sentido 
‘policial’, nem sequer ‘situacional’, desligada da comunidade: a prevenção é 
prevenção comunitária, prevenção ‘na’ comunidade e prevenção ‘da’ 
comunidade. Reclama uma mobilização de todas as forças vivas, uma 
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dinamização social e uma atuação ou compromisso de todas elas no âmbito 
local. (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2000, p. 334). 

 

Para alguns defensores do conceito, a prevenção comunitária quer dizer uma prevenção 

“integradora”, “inclusiva”, que não aceita o castigo, e propõem “alternativas reconciliatórias” e 

de “reforma social”. Na perspectiva de outros autores, a prevenção comunitária é sinônimo de 

“segurança comunitária”, que, segundo García-Pablos de Molina e Gomes (2000), serve como 

uma: 

[...] expressão que evoca o problema das relações entre o poder estatal e a 
sociedade civil e a colaboração do público e do privado, do central e do local. 
Discute-se inclusive se o conceito comunidade (participação da comunidade) 
deve ser entendido como ‘meio’ou como ‘fim’e se equivale ao ‘altruísmo 
organizado’ ou à ‘convivência local’. (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; 
GOMES, 2000, p. 334). 

 
De acordo com García-Pablos de Molina e Gomes, a prevenção, em sentido estrito, quer 

significar o enfrentamento do delito como um problema que interessa à “comunidade inteira”, 

não como corpo estranho à sociedade, que interessa exclusivamente aos poderes públicos, posto 

que é “prevenção social”. Significa, também, que a problemática do delito deve ser atacada em 

suas raízes, em suas causas, ou seja, a prevenção, stricto sensu, atua quando e onde o conflito 

criminal se produz, in verbis: 

Em sentido estrito, sem embargo, prevenir o delito é algo mais − e também algo 
distinto − que dificultar seu cometimento ou dissuadir o infrator potencial com 
a ameaça do castigo. Sob o ponto de vista ‘etiológico’, o conceito de prevenção 
não pode se desvincular da gênese do fenômeno criminal, isto é, reclama uma 
intervenção dinâmica e positiva que neutralize suas raízes, suas ‘causas’. A 
mera dissuasão deixa essas raízes intactas. De outro lado, a prevenção deve ser 
contemplada, antes de tudo, como prevenção social, isto é, como mobilização 
de todos os setores comunitários para enfrentar solidariamente um problema 
social. A prevenção do crime não interessa exclusivamente aos poderes 
públicos, ao sistema legal, senão a todos, à comunidade inteira. Não é um corpo 
estranho, alheio à sociedade, senão mais um problema comunitário. (GARCÍA-
PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2000, p. 334). 

 



 41 

Programas baseados no modelo de prevenção comunitária enfatizam a necessidade de 

desenvolver novas formas de polícias locais. Propõe a substituição dos modelos tradicionais, 

estilo militar, por outras polícias de base comunitária (community policing) e controladas 

democraticamente. O conceito de comunidade nessa orientação e programas apresenta-se como 

um recurso simbólico para o controle social contemporâneo. 

Das quatro formas de ver a criminalidade, suas causas e os respectivos modos de 

prevenção e de sugestão de políticas públicas (clássica, criminologia empírica, de prevenção e 

comunitária), observa-se que a orientação brasileira, em termos de paradigma de controle da 

criminalidade, combina elementos da visão clássica, da visão da criminologia empírica e da visão 

de prevenção.  

Destaca-se o fato de o crime ser compreendido como externo à sociedade, praticado por 

determinados grupos (só o controle social via criminalização das comunidades pauperizadas é 

praticado), e o poder dissuasório deve ser dirigido para esses setores da sociedade, porque o 

crime é produto derivado de determinados meios ambientes, justificando a atuação sobre as 

oportunidades para o cometimento do delito. Essas afirmações preliminares sobre o controle do 

crime no Brasil, as políticas públicas e instituições coercitivas foram o ponto de partida para a 

discussão do funcionamento das polícias no Brasil e das tentativas de reforma que tentaram 

mudar seus procedimentos de atuação. 

 

2.2 GESTÃO AUTORITÁRIO-BUROCRÁTICA DAS POLÍCIAS BRASILEIRAS 

 

Em 1967, ano marcado pela implantação da chamada “Grande Reforma Policial”, 

implantou-se nas Polícias o modelo de gestão autoritário-burocrática. Esse modelo implicou a 
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centralização das atividades e a exclusividade de funções, com a separação dos atributos 

referentes às Polícias Civil e Militar e das funções militares e de policiamento.  

Com a reorganização das polícias, a Polícia Civil perdeu atribuições essenciais. A 

organização deixou de ser a titular da segurança pública, não dispondo mais de alguns órgãos 

policiais, por exemplo, a extinção das Guardas Civis, corporações formadas por policiais civis 

uniformizados, que desempenhavam o policiamento ostensivo e urbano. A Polícia Civil ficou 

restrita às funções de polícia judiciária e de polícia de investigação de crimes.  

Nesse cenário de mudanças, a Polícia Militar ficou responsável por efetuar, 

exclusivamente, o policiamento ostensivo e fardado. Essa nova atribuição dada à Polícia Militar 

teve como objetivo identificá-la com a função de polícia. Note-se que o retorno da Polícia Militar 

às suas funções civis de polícia produziu, simultaneamente, uma polícia ostensiva da ordem 

pública e um órgão militar de suporte às ações de segurança interna e defesa nacional das forças 

combatentes brasileiras. 

No terreno da criminalidade comum, os efeitos desse modelo produziram freqüentes 

inspeções policiais arbitrárias nas ruas e habitações populares. Nas delegacias e distritos policiais, 

torturas e maus-tratos contra presos, suspeitos da prática de crime, constituíam rotina nas 

investigações policiais; ocasionando, ainda, o acirramento da guerra entre a polícia e os 

marginais, momento no qual surgiram os chamados esquadrões da morte ou grupos de 

extermínio21 (ADORNO, 1998, p. 159). 

                                                 
21 Organizações paramilitares, que, em sua origem, contaram com a participação e o treinamento de policiais entre 
traficantes, seguranças privados e marginais em geral para a prática de execuções sumárias, arbitrárias ou 
extrajudiciais contra presos comuns, como decorrência e em face do mercado de trabalho constituído durante o 
regime militar (PIOVESAN, Flávia et al., 2001, p. 20). 
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Pode-se dizer que data desse período um contínuo processo de rearranjo das funções 

policiais, que culminou com a última grande transformação estrutural do sistema policial 

brasileiro: a configuração de duas polícias estaduais de ciclo incompleto. 

Com o processo de redemocratização do País, iniciado em 1985, não se efetivou mudança 

nessa configuração dos sistemas estaduais de segurança. A Constituição Federal de 1988 manteve 

a estrutura de policias de ciclo incompleto. Cada agência policial continuou atuando com as 

próprias leis, código disciplinar, regulamentos operacionais e administrativos e métodos de 

treinamento.  

No texto constitucional,22 as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros mantiveram-se 

subordinados ao controle e a coordenação do Exército, e, no que diz respeito a sua orientação e 

planejamento, 23 permaneceram vinculados às secretarias estaduais de segurança dos Estados.  

Jaqueline Muniz (2001, p. 185), versando sobre o atual processo de formação dos 

policiais militares, aponta o legado deixado da Doutrina da Segurança Nacional (mobilização e 

condução das polícias para a destruição dos “inimigos” do regime militar) nas Academias de 

Polícia como “uma das maiores barreiras” para a institucionalização de uma “agência policial 

ostensiva” voltada para a ordem pública. 

                                                 
22 Na Carta Magna, conservou-se o arcabouço do ciclo incompleto das polícias, mas procurou-se acomodar as 
agências policiais às atribuições propriamente civis de polícia. “Pela primeira vez, as questões policiais são tratadas, 
no texto constitucional, em um capítulo específico intitulado ‘Da Segurança Pública’. O artigo 144 define o que deve 
ser entendido por segurança pública, circunscrevendo as missões gerais das polícias brasileiras: “A segurança 
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio.” (MUNIZ, 2001, p. 20).  
23 Controle é definido como o “ato ou efeito de acompanhar a execução das atividades das polícias militares, por 
forma a não permitir desvios dos propósitos que lhe forem estabelecidos pela União, na legislação pertinente”. 
Coordenação, por sua vez, é conceituada como o “ato ou efeito de harmonizar as atividades e conjugar os esforços 
das polícias militares para a consecução de suas atividades comuns estabelecidas pela legislação, bem como de 
conciliar as atividades das mesmas com as do Exército, com vistas ao desempenho de suas missões”. A orientação é 
estabelecida como o “ato de estabelecer para as polícias militares diretrizes, normas manuais e outros documentos, 
com vistas a sua destinação legal”. Planejamento é visto como o “conjunto de atividades, metodicamente 
desenvolvidas, para esquematizar a solução de um problema, comportando a seleção da melhor alternativa e o 
ordenamento constantemente avaliado e reajustado, do emprego dos meios disponíveis para atingir os objetivos 
estabelecidos” (Decreto-Lei n.º 2.010/83). 
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As Polícias Civis ficaram atuando na investigação criminal após a ocorrência criminal, 

efetuando de forma burocrática o inquérito policial. Sua atuação ficou restrita à de polícia 

judiciária, operando com a mesma filosofia imposta pela teoria jurídico-penal para a justiça 

criminal. “O delegado de polícia funciona como se fosse um juiz de instrução e a delegacia como 

se fosse um cartório; nesse modelo, o escrivão acaba sendo mais importante que o detetive que 

deve proceder à investigação criminal e, às vezes, mais importante que o próprio delegado.” 

(CERQUEIRA, 1998, p.148). 

Segundo Jorge Zaverucha (1998, p. 125), “a Polícia Civil é uma das instituições que mais 

perdeu poder com o advento do regime militar. A Constituição de 1988, em vez de restabelecer 

suas funções pré-64, optou por mantê-la exercendo funções semelhantes à preconizada pelos 

governos autoritários”. 

Para Paulo de Mesquita Neto, a continuidade de algumas regras na Constituição Cidadã, 

herdadas do regime autoritário, demonstra a ausência de um efetivo controle por parte do poder 

civil e o comprometimento das condições favoráveis para o aperfeiçoamento profissional e a 

difusão de valores democráticos e humanitários nas polícias. 

A primeira regra é que “[...] as Forças Armadas são responsáveis pela manutenção da lei e 

da ordem e podem ser mobilizadas para manter a lei e a ordem pelo Presidente da República 

independente do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (Constituição Federal de 1988, art. 142; 

lei complementar 69/91)”. Segundo o autor, essa regra viabiliza a ingerência do governo federal, 

por meio das Forças Armadas, na segurança pública estadual em situações em que é constatada a 

incapacidade das polícias de controlar a criminalidade e manter a ordem pública. Tal situação 

favorece a falta de incentivo ao aperfeiçoamento profissional das polícias e a supremacia do 

Executivo em relação aos outros Poderes. 
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 A segunda regra é que “[...] as Polícias Militares são forças auxiliares e reserva do 

Exército, regularmente e não apenas em situações excepcionais (Constituição Federal de 1988, 

artigo 144; emenda constitucional 18)”, regra que inviabiliza a desmilitarização das Polícias 

Militares. Os policiais militares continuam com o status de militar e submetidos à jurisdição da 

Justiça Militar.24 Na opinião de Mesquita Neto, essa condição aumenta as chances de impunidade 

dos policiais militares envolvidos em atividades de violações de direitos humanos. 

Finalmente, “[...] o policiamento nos estados da federação é necessariamente realizado 

pela Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo e pela manutenção da ordem 

pública, e pela Polícia Civil, responsável pela investigação criminal e polícia judiciária” 

(Constituição Federal de 1988, artigo 144). Nesse caso, a definição da estrutura e função das 

polícias ser matéria constitucional25 é visto como problema no Brasil. Essa regra dificulta 

processos de reforma das polícias, porque impõem a todos os Estados da Federação o mesmo 

modelo estrutural de polícia. “[...] os estados da federação não têm autonomia para definir o tipo 

de organização policial responsável pela segurança pública no seu território.” (MESQUITA 

NETO, 1999, p.10). A desconstitucionalização das Polícias26 daria aos Estados a liberdade para 

redefinir seu modelo policial. 

                                                 
24 A Lei Federal 9.299/96 aprovada pelo Congresso transferiu da Justiça Militar para a Justiça Comum a competência 
para julgar policiais militares quando estes são acusados de crimes dolosos contra a vida. Segundo Hélio Bicudo, 
“Tudo o mais, inclusive as investigações sobre o cometimento desses delitos, permaneceu nas mãos dos órgãos 
policiais, os conselhos de justificação e as auditorias”. Para o autor, essa inovação limitada se deve ao fato de que 
“[...] os órgãos do Poder Executivo Federal não se dispõem a abrir mão do poder que detêm sobre um efetivo militar 
muito próximo e até mesmo superior aos das Forças Armadas. Os ‘lobbies’ nesse sentido, paralisaram no Senado 
Federal, projeto aprovado na Câmara dos Deputados, projeto que busca alcançar a maior abrangência da competência 
da Justiça Comum na elucidação e no julgamento dos crimes praticados por policiais militares em suas atividades de 
policiamento [...]” (BICUDO, 2002, p. 175). 
25 O fato de ser matéria constitucional exige, para sua modificação, a existência de maioria qualificada na Câmara 
dos Deputados, abrangendo 3/5 dos parlamentares, considerando-se, também, o custo e  formar um debate público e 
de obtenção de capital político para  “fazer frente”  às bancadas dos setores ligados às polícias. 
26 Segundo Eduardo Soares (1996, p. 95), a flexibilização introduzida nas polícias “[...] estimularia o 
experimentalismo saudável e responsável. Cada estado aprenderia com os demais e teria a oportunidade de 
renegociar com suas Polícias pactos de reforma. As populações locais participariam da discussão sobre o modelo 
mais conveniente para a sua realidade”. 
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A capacidade da polícia brasileira, regulada pelo modelo autoritário- burocrático, de 

responder às novas demandas democráticas está limitada às respostas padronizadas, que vão do 

cometimento da violência física desnecessária à inação, passando pela corrupção. Essas 

instituições têm demonstrado pouca capacidade de antecipação de problemas e de planejamento 

técnico. 

Constata-se que o modelo autoritário-burocrático de atuação das polícias brasileiras se 

define nas condições de: 

a) ausência de identidade profissional de polícia, por exemplo, na Polícia Militar é 

observado o predomínio do militarismo, não nas estratégias escolhidas para o 

controle da criminalidade, mas na organização hierárquica e centralizada de cadeia 

de comando dentro da corporação; enquanto na Polícia Civil existe uma 

ascendência dos setores da justiça criminal, tornando essa organização estruturada 

da mesma forma que as varas criminais, implicando a realização formal e 

burocrática do inquérito policial (CERQUEIRA, 1998, p. 148); 

b) atuação em ciclos incompletos e concorrentes, a existência de conflitos sobre 

jurisdições, recursos, prestígio e poder alimentam as rivalidades endêmicas no 

interior dessas agências (SILVA FILHO, 2001, p.188); 

c) falta de mecanismos e/ou instituições de supervisão, independentes das 

organizações policiais no que se refere à adequação entre comportamento da 

polícia e os objetivos da sociedade. Esses mecanismos numa sociedade 

democrática podem variar de controles externos das agências, tais como 

governantes, mídia e movimentos de direitos humanos até internos, que variam de 

enquadramentos disciplinares, utilização de tecnologia de comunicação, 

treinamento e socialização em valores da corporação; 
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d) a condição de não ter um modelo de integração social, dirigido a uma política 

criminal participativa, ancorada numa ideologia de inserção, de prevenção e de 

participação da sociedade, ou seja, a insuficiência ou inadequação do controle civil 

e democrático das polícias; 

e) alta ingerência política comprometendo a constituição de um modelo 

profissional de polícias que operem exclusivamente em função do cumprimento 

das leis segundo procedimentos padronizados. 

 

2.3 A NOVA ADMINISTRAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO 

INSTITUCIONAL NAS POLÍCIAS 

 

O processo de reforma do aparelho do Estado brasileiro foi iniciado em 1995 no governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso. Teve como objetivo modernizar e tornar mais 

eficiente o sistema jurídico-administrativo que se encontrava em crise. 

Segundo Bresser-Pereira (1998), a crise da administração pública do Estado brasileiro 

começou no regime militar. O governo não foi capaz de erradicar o patrimonialismo e instalar no 

País uma burocracia profissional. 

[...] esse regime, ao invés de consolidar uma burocracia profissional no país, 
através da redefinição das carreiras e de um processo sistemático de abertura de 
concursos públicos para a alta administração, preferiu o caminho mais curto do 
recrutamento de administradores através de suas empresas, inviabilizou a 
construção no país de uma burocracia civil forte. (BRESSER-PEREIRA et al., 
2001, p. 240). 

 
Para o autor, o quadro de crise agravou-se na promulgação da Constituição Federal de 

1988. A Constituição sacramentou uma administração pública altamente centralizada, hierárquica 

e rígida na busca de consolidar o modelo burocrático weberiano iniciado no regime militar. “As 

conseqüências da sobrevivência do patrimonialismo e do enrijecimento burocrático, muitas vezes 
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perversamente misturados, são o alto custo e a baixa qualidade da administração pública 

brasileira” (BRESSER-PEREIRA et al., 2001, p. 240). 

Nova Administração é um conjunto de concepções administrativas aplicadas para 

mudanças em instituições públicas, cuja principal característica é a utilização de conceitos de 

gestão do setor privado sobre o modelo burocrático tradicional predominante na maioria das 

organizações públicas. 

A implantação da Nova Administração ou Administração Pública Gerencial se deu nos 

níveis: institucional-legal, em que significou modificações na Constituição Federal, nas leis e 

regulamentos; cultural, que pretendeu erradicar práticas patrimonialistas (hoje na forma de 

clientelismo ou de fisiologismo) com punições e da co-gestão: 

[...] trata-se aqui de pôr em prática as novas idéias gerenciais e oferecer à 
sociedade um serviço público efetivamente mais barato, mais bem controlado e 
de melhor qualidade. Para isso, a criação das agências autônomas, no nível das 
atividades exclusivas de Estado, e das organizações sociais, no setor público 
não-estatal, serão as duas tarefas estratégicas. (BRESSER-PEREIRA et al., 
2001, p. 265-266). 

 
O aparelho de Estado Federal, Estadual e Municipal na Nova Administração é dividido 

em quatro setores: 

a) O Núcleo Estratégico, onde são definidas as leis e as políticas públicas. Composto no 

âmbito federal pelo presidente da República, ministros de Estado e pela cúpula dos ministérios, 

pelos tribunais federais encabeçados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público. 

Repetindo a configuração correspondente nos níveis estadual e municipal. 

No que diz respeito ao tipo de administração realizada em cada novo setor, o núcleo 

estratégico desempenhará uma administração combinada em princípios gerenciais e burocráticos. 

O modelo burocrático é aceito no núcleo estratégico em razão da necessidade de se ter 

“segurança” e “efetividade” vistas como qualidades atribuídas à administração burocrática. 



 49 

b) Atividades exclusivas de Estado 

[...] são aquelas em que é exercido o poder de Estado, ou seja, o poder de 
legislar e tributar. Inclui a polícia, as forças armadas, os órgãos de fiscalização e 
de regulamentação, e os órgãos responsáveis pelas transferências de recursos, 
como o Sistema Unificado de Saúde, o sistema de auxílio-desemprego etc. 
(BRESSER-PEREIRA et al., 2001, p. 259). 

 
Quanto ao tipo de administração a ser desenvolvido nesse setor,  “[...] onde o requisito 

eficiência é fundamental, dado o grande número de servidores e de cidadãos-clientes ou usuários 

envolvidos, o peso da administração pública burocrática deve ir diminuindo até praticamente 

desaparecer no setor [...]” (BRESSER-PEREIRA et al., 2001, p. 265). 

 

c) Serviços não exclusivos ou competitivos do Estado 

[...] são aqueles que, embora não envolvendo o poder de Estado, são realizados 
ou subsidiados por ele por serem considerados de alta relevância para os 
direitos humanos, ou por envolverem economias externas, não podendo ser 
adequadamente recompensados, no mercado através da cobrança de serviços. 
(BRESSER-PEREIRA et al., 2001, p. 258-259). 
 

Esse setor é constituído pelas universidades, hospitais, centro de pesquisas, museus, etc. 

Como essas atividades detêm também um número grande de “servidores” e de “cidadãos-cliente” 

e o requisito “eficiência é fundamental”, o tipo de administração proposto é de uma 

administração pública gerencial. 

d) o setor de produção de bens e serviços para o mercado, em que “é realizada pelo Estado 

através das empresas de economia mista, que operam em setores de serviços públicos e/ou em 

setores considerados estratégicos” (BRESSER-PEREIRA et al., 2001, p.259). Setor formado 

pelas empresas estatais, detendo uma administração pública gerencial.  

O setor de atividades exclusivas do Estado detém dois tipos de agências que executam as 

ações: as agências executivas e as agências reguladoras. As duas são, em princípio, autarquias 

como executivas ou reguladoras. 
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A característica principal das agências executivas é a posse de maior autonomia de gestão 

e maior responsabilidade pelos resultados institucionais proporcionados. Com a ampliação de sua 

autonomia de gestão, busca-se oferecer às instituições, qualificadas como agências, melhores 

condições de adaptação às alterações no cenário em que atuam e às demandas e expectativas de 

seus usuários, e melhor aproveitamento de oportunidades favoráveis ao melhor gerenciamento 

dos recursos públicos. 

A ampliação de sua autonomia deu-se por meio da concessão de flexibilidades gerenciais, 

entretanto, está subordinada à assinatura de contrato de gestão com seu ministério supervisor, no 

qual se firmarão, de comum acordo, compromissos de resultados. 

A condição de que a agência realize atividades exclusivas de Estado é de verificação 

relativamente simples. Agências ligadas diretamente à implementação de políticas públicas que 

exerçam tarefas como arrecadação de impostos, promoção de seguridade social básica, garantia 

de segurança pública, fiscalização do cumprimento de determinações legais, bem como 

regulamentação e regulação de mercados, podem ser definidas como agências executivas como 

foi dito acima, sob responsabilidade de um respectivo ministério. 

Uma característica da reforma gerencial que está sendo implementada é a nítida separação 

entre as secretarias formuladoras de políticas públicas que se localizam no núcleo estratégico do 

Estado e as agências executivas localizadas nas atividades exclusivas do Estado. 

A alcunha de agência executiva é uma denominação a ser concedida por decreto 

presidencial específico para autarquias e fundações públicas responsáveis por atividades e 

serviços exclusivos do Estado: 

O projeto Agências Executivas gerenciadas pelo Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado, portanto, não institui uma nova figura jurídica na 
administração pública, nem promove qualquer alteração nas relações de 
trabalho dos servidores das instituições que venham a ser qualificadas. A 
transformação de uma entidade em agência executiva se dá por adesão, ou seja, 
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os órgãos e entidades responsáveis por atividades exclusivas do Estado 
candidatam-se à qualificação, se assim o desejar a própria instituição, 
obviamente, seu ministério superior. (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 228). 

 
Ou seja, a adesão à Nova Administração Pública Gerencial dependerá da disposição das 

instituições, objeto da reforma, em cooperar na execução de procedimentos diferenciados em 

relação às suas práticas usuais. 

Segundo Flávio Rezende, as políticas de reformas administrativas são criadas com a 

intenção de “elevar a performance do aparato burocrático do Estado” e elas geralmente se 

destinam a dois objetivos gerais, “o ajuste fiscal e a mudança institucional”. Esses objetivos 

gerais, sob formas diferentes, são indicados continuamente para minimizar o “problema crônico 

de baixa performance no setor público” (REZENDE, 2002a, p. 125).  

Para o autor, as reformas administrativas, formuladas e implementadas no Brasil, desde 

1995, são inspiradas no “novo gerencialismo público (The New Public Management)” e estão 

fundadas no “princípio geral de elevação da performance”; buscam dois objetivos, “cost less e 

work better” (REZENDE, 2002b, p. 137).  

Essa reforma administrativa proposta para o Estado brasileiro, implementada em âmbito 

ministerial, estendendo-se para outras instituições sob jurisdição dos respectivos ministérios em 

pauta, funcionou como “modelo” para as instituições coercitivas, em especial, as polícias 

estaduais, diretamente vinculadas ao Ministério da Justiça; o novo gerencialismo, com suas 

diretrizes de construir maior capacidade operativa, com menos recursos alocados, representou, 

em um contexto de renovação das práticas − modus operandi institucional, ganhos de 

transparência, mensuráveis por meio dos ganhos de accountability das organizações integrantes 

do Estado.  

Nas polícias, o modelo mais representativo de melhor desempenho gerencial são as 

polícias ditas “comunitárias”. Essas formas de polícias guardariam em si o elemento comum de 
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que: se for para ser uma forma de polícia próxima à comunidade, deve-se atentar que trabalhar 

com segurança pública exige um constante fluxo de informação, principalmente em cidades de 

alta densidade populacional e de periferias pobres. Em outras palavras, em um ambiente social 

complexo, em que a causalidade dos eventos delituosos e do meio cultural favorável à sua 

gestação, é multifatorial, implicando uma alta capacidade de instruir informação relevante em 

tempo hábil27 para os órgãos responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas, em 

especial, as políticas de segurança pública.  

Nesse sentido, para realizar segurança pública, devem-se criar mecanismos para prover as 

informações e gerenciá-las. Daí por que o investimento em equipamentos de comunicação e 

informática no âmbito das polícias, além do “tradicional” investimento em armas, coletes, 

munições e viaturas; é preciso que se tenha informação, instrumentos técnicos que possibilitem 

seu manuseio e uma tecnologia gerencial indicativa de como trabalhar essa informação e de como 

a partir dela devem ser alocados os efetivos policiais de investigação.  

Como as polícias brasileiras não tinham instrumentos técnicos de manuseio da 

informação, e muito menos tecnologia gerencial para construir cenários viáveis para a 

intervenção policial, e, ainda, como o maior aliado para prover a polícia de informações é a 

população, ponderou-se que as polícias deveriam “modernizar-se” tecnicamente e “ganhar” a

                                                 
27
O controle da criminalidade em um bairro como Brasília Teimosa, por exemplo, se for pensar em controle via 

polícia ostensiva, demanda uma quantidade e qualidade de informação, de forma imediata, em curto prazo, cuja 
efetivação feita por uma pesquisa científica sobre causas estruturais da violência nesse local, apesar de relevante a 
longo tempo pela sua capacidade de imersão no objeto de estudo, demandaria tempo e “perderia” elementos 
necessários à prática policial cotidiana, pelo fato de que a pesquisa científica opera um recorte das informações 
vindas do mundo empírico, compreende e explica a partir do viés efetuado; enquanto a prática policial necessita de 
teoria científica imediatamente operacionalizada e, ao mesmo tempo, de um fluxo de informação constante que, para 
uma ação rápida, não necessita inicialmente de maiores providências explicativas − Não é necessário mais 
explicações quando se sabe que em determinado local existe uma venda de drogas e armas. Tendo essa informação 
em mão, deve-se agir como policial para minar esse ponto de tráfico, porém enquanto policial que conhece teorias 
sobre as possíveis gêneses do crime, deve-se articular com a comunidade e discutir como criar condições para evitar 
o surgimento de novos pontos.  
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 confiança  da   população;   obter   sua   confiança   e  saber   gerenciar   informações  são   traços 

comportamentais encontrados em várias polícias da América do Norte e do Ocidente europeu.  

O que se tentou fazer no Brasil foi aplicar esses elementos às polícias. Como esses 

elementos também são integrantes da cultura gerencial das polícias dos países europeus, 

implicando transparência e accountability, e como o movimento de reforma do Estado partiu 

desses países, pensando na eficácia, no menor custo e na transparência das atividades estatais, 

significou para o restante dos países que iniciaram o processo de reforma a suposição de que 

qualquer reforma a ser realizada deveria ter por base esse elementos de eficiência, eficácia e 

transparência, implicando que deveriam ser constituídas instituições mais robustas, capazes de 

operar com eficácia na pauta que lhe é própria.  

Essa “robustez institucional” pode ser assegurada com a assunção de elementos 

pertinentes às empresas, quando em situação de planejamento e interação estratégica. Se 

pensarmos que a ação de qualquer organização, de máfias a ONGs depende de uma “leitura” do 

meio ambiente onde se vai exercer a ação, por que as polícias não deveriam fazer o mesmo? A 

provisão de mecanismos internos estandartizadores de procedimentos administrativos não é uma 

“solução” pronta para gerar “robustez” (robustez significa exercício procedimental constante, 

consistente em si mesmo, tendo poucas contradições, sujeito a uma previsibilidade e adaptável às 

circunstâncias embora funcione mantendo suas diretrizes internas), porque não se sabe de todo 

qual a extensão e quais os mecanismos envolvidos no funcionamento das instituições informais; 

como elas se articulam com as normas escritas e positivas. 

Se as instituições informais geram equilíbrios viciosos de ação, como então introduzir 

elementos que possam se inserir nas práticas policiais cotidianas, capazes de ter alguma 

legitimidade, e ser adotados pela maioria de pessoas integrantes dessa organização a ponto de 

gerar uma “massa crítica” numérica, politicamente extensa e legítima, cuja existência e ação 
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possam concretizar mudanças nas práticas e tornar visíveis e sustentáveis círculos virtuosos que 

geram as mudanças almejadas pela sociedade civil sobre as polícias, mudanças que alterem o 

informal e sejam expressas em um ordenamento formal positivo.  

O problema é como gerar, por meio do planejamento, os objetivos pretendidos; como 

mudar o informal mediante alterações no plano do que é formalizado em leis, decretos, portarias 

e instruções normativas, sem que, para isso, ocorram efeitos não esperados que aumentem a 

cristalização das estruturas hierárquicas e a ausência de controle público sobre as polícias − se as 

polícias são instituições tipo caixa-preta (no sentido colocado por Elster (1994)28 de existirem 

mecanismos de funcionamento enigmáticos e desconhecidos), como então diminuir nosso grau de 

ignorância?  

Portanto, usando o pressuposto obtido via pesquisa empírica − notadamente a agenda neo-

institucionalista (cf. HALL; TAYLOR, 2003) − de que mudanças no desenho institucional 

(institution designer) estão vinculadas a mudanças no comportamento dos atores, mesmo que 

mudemos apenas o aspecto formal, poderemos reformar as polícias conforme o que é dito por 

especialistas do setor como Zaverucha, por exemplo: 

O objetivo é tornar a atividade policial mais eficiente, transparente e com mais 
acountabilidade. Isto poderia ser iniciado com uma racionalização do sistema 
de informações, padronização de processos e implementação de programa de 
qualidade total que, por sinal, é uma ferramenta gerencial não-ideológica. 
Afinal, trata-se de definir indicadores de desempenho e qualidade para o setor. 
(ZAVERUCHA, 2003, p. 138). 

 
Nesse sentido, as instituições coercitivas, sendo o braço armado do Estado no Brasil, 

padeceriam de clientelismos, corporativismos, desvios de funções e verbas, em que a resolução 

desses males públicos, originados da conjunção de determinada cultura política e arranjos 

institucionais, deveria passar por um processo de reforma semelhante ao executado em todas as 

                                                 
28 Cf. Ratton Júnior e Morais (2003). 
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instituições integrantes do Estado. As polícias, tanto quanto o Estado, estariam perpassadas pelo 

baixo nível de funcionamento profissional, pela alta ingerência política, influência dos caciques 

políticos locais, institucionalizados como governo ou não, revelando-se em um contexto e 

cristalizando-se em uma estrutura em que a previsibilidade das instituições coercitivas e o 

comportamento dos seus integrantes ensejariam o oportunismo; a não-cooperação, aplicam-se as 

leis conforme as conveniências. 

As polícias estão internamente construídas para rivalidade entre seus componentes. Isso se 

reflete no modo como a polícia interage com a sociedade quando da aplicação da lei; torna-se 

mais válido o conhecido “você sabe com quem está falando” por se pensar, principalmente no 

Brasil, que o policiamento comunitário seria elaborado o suficiente para modificar as instituições 

informais mediante a reforma sobre algumas instituições formais. Nesse sentido foi elevada a 

expectativa de que o New Public Management fosse capaz de operacionalizar com muita 

aproximação o que foi feito no âmbito de outras esferas do Estado.  

A reforma nas polícias exigiria por parte do pesquisador a resposta à seguinte pergunta: 

Quem são nossas polícias? Quais as formas de pensamento e cultura política que perpassariam a 

Polícia Militar e a Polícia Civil? Como se comportariam os integrantes dessas polícias, tendo em 

vista suas estratificações internas ou, localização dos sujeitos nas respectivas cadeias de 

comando? 

Este quadro tem levado diversos níveis gerenciais de Polícia, bem como 
pesquisadores e ativistas, a identificar no policiamento comunitário a solução 
mais imediata dos males que afligem nossas Polícias. Mais que uma mudança 
de estratégia, o policiamento comunitário tem representado uma espécie de 
apelo moral em favor da mudança no relacionamento da Polícia com a 
sociedade. Esta mudança deveria orientar-se por um modelo de relacionamento 
calcado na confiança, compreensão e respeito. (BEATO FILHO, 2001, p. 2) 

 
Se uma estrutura é organizacionalmente pouco eficaz, e mais se tem como principal 

objetivo a resolução e prevenção de crimes, o modelo organizacional de reforma que poderia, em 
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tese, garantir eficiência seria o modelo denominado policiamento comunitário, cópia dos padrões 

do mundo anglo-saxão. No entanto, como Beato Filho afirma acima, a reforma na polícia deveria 

começar, antes de tudo, com uma reforma capaz de garantir à população algum grau de 

confiança; se há legitimidade para as polícias, há legitimidade para o Estado e, 

conseqüentemente, para os governos e a consolidação do regime democrático no Brasil. 

Como foi citado, um dos princípios do modelo canadense e norte-americano de polícia 

comunitária é a integração das atividades de policiamento ostensivo e investigativo. A eficiência 

de uma polícia estaria na sua capacidade de antecipação a situações capazes de gerar eventos 

delituosos, e quando o evento já ocorreu, responder repressivamente dentro da normatividade do 

regime democrático (rule of law). Nesse sentido, as polícias brasileiras, por princípio, deveriam 

ser unificadas ou, no mínimo, retornar à situação jurídica de antes de 1967 quando a Polícia Civil 

fazia trabalho ostensivo e a Polícia Militar ficava aquartelada.  

Essa reforma do regime militar aumentou e cristalizou as diferenças entre essas forças 

coercitivas, gerando culturas hoje incompatíveis e rivais, diminuindo as disposições dos atores 

políticos em cooperar para um padrão de reforma que em médio prazo leve à unificação. Isso 

demandaria uma engenharia institucional capaz não só de criar uma organização conjunta, mas de 

gerar efeitos não esperados sobre a balança de poder nas hipotéticas polícias antigas dentro da 

nova instituição (o praça ascender a status de oficial por meio de uma providência de mérito e 

concurso, como numa burocracia weberiana, ou como em uma empresa privada, ou ainda 

delegados não serem os responsáveis integrais pela elaboração do inquérito, sendo fiscalizados e 

acompanhados pela Promotoria, tendo um regime salarial não vinculado à magistratura, para 

evitar a criação de uma polícia dos delegados e outra dos agentes). 

Os especialistas na área de segurança pública costumam afirmar que a polícia em muitas 

regiões é o elemento de maior poder mantenedor de algum grau de ordem pública representada 
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pela “execução” dos direitos civis e pelo fomento do processo civilizatório de proteção aos 

direitos humanos. Tendo em vista que as polícias na questão da abordagem à população, 

notadamente aquela das periferias das grandes cidades, têm infringido a inviolabilidade da 

pessoa, conforme registram os relatórios de Direitos Humanos, diferenciando os indivíduos de 

acordo com seu local de residência e status socioeconômico, aplicando sanções de maior 

potencial ofensivo caso a pessoa seja afrodescendente e de baixa renda (SOARES; BORGES, 

2004), temos de começar a pensar que uma instituição que não goza de legitimidade leva para 

todo o Estado essa incapacidade de aceitação, uma vez que, é preciso repetir, a Polícia e as 

Forças Armadas são os braços armados do Estado.  

Se a informação for escassa, o recurso público limitado e, principalmente, o ambiente 

social  complexo, tendo diversas nuances, de elevado dinamismo, o maior aliado do Estado no 

controle da criminalidade é a própria população. Se a população for contra a polícia, significa que 

o Estado não teve capacidade de prover determinados bens públicos; mormente a segurança, 

ligada aos direitos civis, é um deles.  

Reformar a polícia, portanto, é aumentar a legitimidade do Estado enquanto provedor de 

ordem e coordenação de uma sociedade, porque a principal característica de um bem público 

como a segurança é a de que o mercado não é capaz de provê-la indistintamente a todos com 

eficácia, daí que, reformar polícia não é apenas inserir cláusulas gerenciais, mas repensar também 

um modelo de Estado e no como ele pode sobreviver e se auto-sustentar em longo prazo, das 

metrópoles a qualquer rincão do País. Contudo, o primeiro passo em direção às mudanças 

institucionais29 almejadas dever ser dado. 

 

                                                 
29Mudanças institucionais “[...] entendidas de forma mais ampla como representando propostas de mudanças nas 
regras formais e informais no interior do aparato burocrático” (REZENDE, 2002b, p. 130).  
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Como aponta Soares (1996, p. 242): 

[...] destaque-se a urgência da reforma gerencial e da racionalização do sistema, 
em benefício da implantação de políticas capazes de aprimorar a eficiência 
policial − reduzindo-se a impunidade − e que sejam compatíveis com os valores 
democráticos de respeito aos direitos humanos.30 

 
Partindo desse princípio, a polícia tem maior responsabilidade pela ordem; então, a 

política pública de provisão de segurança a uma comunidade deve visar solucionar fatores 

disfuncionais para o funcionamento dessas instituições.  

Navegando nessa forma de raciocínio, pode-se dizer que a polícia no Brasil deve ser 

fortalecida em sua capacidade operativa como baluarte da constituição do bem público,31 a 

segurança, porque se a criminalidade violenta32 aumenta em números absolutos e em taxas por 

cem mil habitantes, a cada ano, isso significa a ineficácia estrutural em sua organização interna, 

devendo, para saná-las, adequar-se a requisitos preconizados por Bresser-Pereira, o que, em 

linhas gerais, pode significar atender às seguintes demandas: 

a) dados os constrangimentos institucionais presentes na Constituição brasileira a respeito 

das funções das policiais, não é possível criar, em curto prazo, emendas propondo a 

                                                 
30 “No último dia de março de 1997, o Jornal Nacional da TV Globo mostrou imagens que chocaram o Brasil. Nelas 
aparece um grupo de soldados da PMSP fazendo uma operação bloqueio na Favela Naval, em Diadema. Os PMs 
deram socos, pontapés, usaram o cassetete em profusão e danificaram veículos dos que tiveram o azar de serem 
parados. Para completar, fizeram uma vítima: Mário José Josino. Ele já havia sido liberado da revista, mas um PM, 
provavelmente para assustar ainda mais os passageiros do veículo liberado, resolveu atirar assim que o veículo se foi. 
O tiro foi certeiro e tudo foi filmado.” (ZAVERUCHA, 2001, p. 76).  
31 “Os bens públicos constituem um conceito híbrido na teoria econômica. O termo foi adaptado para definir gastos 
governamentais legítimos. Se os impostos foram recolhidos para servir objetivos públicos, estes devem se distinguir 
dos benefícios individuais e ser mantidos sob o controle legislativo público. Um bem público deve beneficiar a todos, 
conforme ocorre, por exemplo, com o ar não-poluído ou, pelo menos, deve ser acessível a todos, a exemplo de auto-
estrada pública.” (DOUGLAS, 1998, p. 34), e, conforme Olson (1999, p. 26), “[...] os benefícios ou serviços mais 
elementares proporcionados por um governo, como defesa militar, proteção policial e o sistema de lei e ordem em 
geral, são benefícios ou serviços que alcançam a todos ou praticamente a todos na nação. Seria obviamente inviável, 
caso fosse possível, negar a proteção das forças armadas, da polícia e dos tribunais àqueles que não pagassem 
voluntariamente sua parte dos custos governamentais com esses serviços”. 
32Para a expressão criminalidade violenta e seu sentido enquanto pesquisa empírica, conferir o trabalho de Edmundo 
Campos Coelho (1988, p. 146): “[...] a criminalidade violenta evoluiu para patamares mais altos. O assalto à mão 
armada nas ruas da cidade, o roubo às residências seguido de violência, o estupro e o latrocínio, são estas as 
ocorrências que exacerbam o medo do crime; são elas que provocam alterações nos hábitos de milhares de cidadãos, 
afetando suas rotinas cotidianas e deteriorando a qualidade de vida.” 
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unificação das forças policiais. Mais importante, por exemplo, é a investigação, 

delimitando a área de atuação por critérios demográficos e espaciais (ZAVERUCHA, 

2003); 

b) substituição do atual modelo de gestão inercial-reativo por um modelo preventivo 

fundado nos procedimentos típicos das organizações do setor privado. Não significa 

“privatizar” o funcionamento das polícias, mas aplicar princípios de acordo com os 

diagnósticos (alimentados por dados qualificados), que possibilitem a elaboração de 

cenários preditivos da dinâmica criminal, permitindo a alocação de efetivos conforme a 

quantidade e os tipos de crime. Também o uso de procedimentos estratégicos de 

planejamento, da avaliação dos resultados das ações empreendidas − o que exige um 

sistema de provisão de dados e de capacidade de leitura voltada à ação sobre esses 

mesmos dados − e o monitoramento da execução das políticas acordados no âmbito da 

organização policial, seguindo as diretrizes construídas nas atividades de planejamento 

(SOARES, 1996);  

c) constituir o controle social das polícias fora do âmbito organizacional do Estado, 

independente dele; portanto, desvinculado das Secretarias Estaduais de Segurança 

Pública, com a função de representar, nos órgãos diretamente ligados à prestação do 

serviço de segurança, o ponto de vista da população usuária desse serviço, que pode ser 

qualificado, corrigido e executado conforme a legislação vigente. 

As tentativas de reforma nas policias em Pernambuco (falamos em tentativas porque desde 

o inicio da implementação do policiamento comunitário de 2000 até o presente momento de 2004 

não foi um período uniforme em termos de condução da implementação desse projeto, para cada 

mudança de secretário houve mudanças na condução da política de defesa social, essas mudanças 
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tiveram a magnitude de serem diferenciadas o suficiente ao ponto de colocarmos que nesse tempo 

não houve uma tentativa, mas tentativas) não obtiveram êxito em termos de ganho de 

performance em segurança pública, costuma se medir eficácia comparando o nº de delitos atual 

para determinados crimes menos o nº de delitos do mesmo período em época anterior, se for 

menos então houve eficácia - por exemplo se a população manteve-se relativamente constante e o 

mês que nos referimos seja digamos fevereiro, na época de carnaval, e se o número de homicídios 

for menor que o nº de homicídios de fevereiro do ano anterior, então dizemos que fevereiro desse 

ano foi menos violento e foi menos violento porque talvez a nossa política para a área teve algum 

resultado, representado pela queda no nº desse delito, essa forma de medida não é muito eficaz 

pois desconsidera outros fenômenos que poderiam ter maior poder explicativo, localizando o 

quanto o aumento ou a redução do número de delitos tenha sido realmente produzido pela ação 

policial.  

Destacando, como é de praxe em qualquer processo de reforma de uma organização, que 

mudanças de desempenho só ocorrem se forem mudados os procedimentos internos da 

organização, do organograma e das funções atreladas, como também os procedimentos externos, 

como essa organização interage com o público-alvo.  

Conforme essa concepção, nas polícias deveriam ser efetivadas mudanças na cadeia 

interna de comando e na sua interação com a sociedade. Seria necessário alterar a balança de 

poder dentro das organizações coercitivas, o que seria, concretamente, repensar as hierarquias, as 

formas de abordagem da ação policial, a relação com a sociedade e com setores relacionados com 

a produção do conhecimento científico; tornar efetiva a opinião da sociedade a respeito do 

serviço de segurança pública; aumentar o grau de controle da sociedade sobre as polícias ao 

mesmo tempo em que as organizações policiais deveriam ser descentralizadas − serem mais 



 61 

autônomas dos Poderes Executivos, governadores, comandantes de Batalhões, coerentes com os 

princípios do policiamento comunitário, que exige maior autonomia para quem está atendendo 

diretamente a população.  

 

2.3.1 Entre atores e ações: policiamento comunitário ou o “retorno ao mais do mesmo”? 

 

O processo de implementação do policiamento comunitário em Pernambuco, com maior 

ênfase no município do Recife, não passou pelo ciclo usual das políticas públicas, de formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação. Não apresenta elementos de acesso público 

elaborados de modo a permitir a construção de indicadores que permitam a avaliação de sua 

implementação da maneira como se faz  com as políticas executadas em outros setores. 

Em razão da limitação de acesso aos dados do projeto de policiamento comunitário, 

investimento em rubricas, custeio, licitações, objetivos, justificativa, metas e cronogramas de 

execução de atividades, tanto financeiras e de verificação de impacto, nesta dissertação, optou-se 

por uma técnica de pesquisa que permitisse a apreensão de informações sobre o projeto, 

contemplando alguns requisitos do ciclo de políticas públicas, como a formulação e 

implementação, por exemplo, prescindindo de dados numéricos de baixa acessibilidade aos 

pesquisadores.  

Posto isso, procurou-se utilizar entrevistas semi-estruturadas direcionadas aos atores 

políticos envolvidos com a formulação, implantação e execução do projeto, e por isso 

estratégicos para se obter dados sobre essa política pública de segurança em Pernambuco, 

capazes de “representar” o processo de criação e execução do projeto neste Estado.  

Esta seção evidencia, mediante as entrevistas, alguns processos geradores de obstáculos 

que inibiram alguns aspectos na implementação do projeto de policiamento comunitário e 
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integrado (PCI) nas polícias em Pernambuco. O objetivo é criar evidências para explicar por que 

não foram executadas as reformas nas polícias que obedecessem aos requisitos enunciados por 

Bresser-Pereira para a reforma administrativa do Estado, mas “traduzidos” para o âmbito das 

organizações policiais, conforme citado linhas acima. 

O modo específico como esses processos operam e criam dificuldades para as 

organizações policiais em estado de implementação de reformas (PCI) voltadas para elevar o 

desempenho das organizações que compõem o aparato de segurança pública constituiu-se um 

objeto de análise científica social pelo fato de tratar de temáticas como o funcionamento das 

instituições formais e informais, o grau de institucionalização e a resistência dos atores, a 

coordenação e cooperação entre as cadeias de decisão e as assimetrias de poder e informação. Ou 

seja, qual é a capacidade de formular e executar reformas mediante uma metodologia científica 

que conduza aos resultados pretendidos. Qual é a capacidade de executar ações de um alto grau 

de complexidade, como reformas administrativas, em uma situação de elevado grau de incerteza, 

sob racionalidade limitada? 

A ordenação dada às entrevistas realizadas baseou-se no critério da localização do ator em 

um momentum da implementação do projeto, pois conforme a sua execução os atores sociais 

podem manter ou modificar suas concepções a respeito dos métodos mais adequados à 

consecução dos objetivos pretendidos, ou seja, conforme vejo que a implementação do meu 

projeto na medida que o tempo avança executa-se sem gerar efeitos não-pretendidos, tendo a 

manter minhas concepções sobre o caminho mais adequado da realização da reforma. Decurso de 

tempo torna possível apreender a adesão dos atores, o quanto a cooperação é estável, se os 

incentivos seletivos mobilizam os atores políticos “quebrando” os dilemas da ação coletiva e se 

assimetria de informação diminuiu. Um segundo critério foi o da posição hierárquica dentro da 
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instituição a ser reformada, que possibilita verificar a adesão às propostas iniciais de reforma, 

bem como verificar a cadeia de informações intra-institucional. 

Para cada entrevista relatada e comentada, expor-se-á a lista de explicações para as falhas 

na implementação do projeto de policiamento comunitário e integrado, tendo como referência as 

reformas administrativas citadas por Flávio Rezende na sua pesquisa Por que falham as 

reformas administrativas? Pretende-se ilustrar que os mecanismos de falha da maioria das 

reformas administrativas são também recorrentes nas instituições coercitivas apesar de elas 

estarem mais enfaticamente envolvidas com a instauração e manutenção da ordem numa 

sociedade; ou seja, poder-se-ia pensar que seu funcionamento seria muito diferenciado em 

relação ao de outras instituições. 

Porém, os dilemas da ação coletiva, as assimetrias de informação, os interesses 

organizados e a institucionalização (que, no caso da polícia, significa um modelo autoritário-

burocrático) são patentes na polícia como em qualquer instituição. A diferença é que, se na Saúde 

ou na Educação as reformas podem significar que um ou outro ator político terá mais ou menos 

recursos com reflexos mais indiretos na sociedade, com a segurança pública não ocorre o mesmo. 

Alterações na balança interna do poder significam alterações no modo como será provida a 

segurança e como será provido o direito de ir e vir. 

O primeiro ator político a ser entrevistado foi o ten. cel. José Amaro Custódio Filho.33 

Uma importante característica conferida a esse ator na instituição é que o fato de ser de uma alta 

hierarquia (tenente-coronel) o coloca mais próximo da esfera de formulação e influência no 

PGOC. A entrevista realizou-se no momento em que o “policiamento comunitário” estava 

                                                 
33 No período entrevistado (2000-2003), era o gerente responsável em planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar as 
atividades de estruturação do modelo de policiamento comunitário. 
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começando a ser executado, de modo que as falas o tenente-coronel ficam localizadas dentro do 

ciclo das políticas públicas no âmbito do dever ser.          

Para Amaro Custódio, devem existir no Brasil formas de policiamento mais próximas do 

cidadão e, ao mesmo tempo, mais eficientes (relação com a comunidade/cidadão-cliente), tendo 

em vista a recomendação de que essas formas de policiamento se institucionalizem dentro do 

âmbito das polícias. Formas de policiamento que possibilitem uma prática policial em que o 

agente da segurança, ostensivo, preventivo e investigativo, espacialmente vinculado a uma 

comunidade, pudesse conhecer melhor suas necessidades, porque se existe vínculo e a abordagem 

do policial é diferenciada em comparação com o policial mais “tradicional”, este poderia adquirir 

confiança e ter acesso às informações, as quais  seria difícil obter com outras práticas. 

Este é o principal eixo do projeto: fazer com que o policial, que tem como 
missão proteger o cidadão, esteja junto desse cidadão, podendo identificar 
naquela localidade suas necessidades e poder articular essas necessidades e 
descobrir e oferecer o melhor serviço, ou atender à necessidade do cidadão da 
forma mais adequada. (Ten. cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
Segundo o entrevistado ocorre em Pernambuco inadequação na relação entre policiais e a 

população. A população é extensa demais, e a estrutura policial não consegue atendê-la, 

tornando-se necessário realizar uma mudança na estrutura organizacional. Uma mudança 

organizacional, visando aumentar a eficiência e diminuir a discrepância entre a população e a 

polícia, deve passar pela execução de projetos de policiamento comunitário como a melhor forma 

para resolver esse problema. Em síntese, nesta parte da entrevista, Amaro Coutinho concebe que 

a racionalização do efetivo a partir do critério quantitativo, proporção dos policiais em relação ao 

tamanho da população, seria uma justificativa suficiente para a mudança institucional 

A PMPE, que tem como missão o policiamento ostensivo preventivo, hoje na 
RMR, desenvolve suas atividades de forma centralizada. Nós temos oito 
batalhões que, num conjunto de aproximadamente 10 mil homens, oferece essa 
segurança aos 14 municípios, no total de três milhões e meio de cidadãos 
pernambucanos. Quando colocamos isso no Estado, chegamos a 15 mil homens 
em 18 unidades operacionais, uma população de sete milhões e meio; quando 
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nós colocamos a população flutuante, chegamos a nove milhões e meio de 
cidadãos, que precisam de proteção e do policial próximo podendo atender à 
sua necessidade. O modelo estrutural que nós temos hoje não oferece condições 
para que realmente tenhamos condições de oferecer esse serviço de forma 
adequada. Então, a mudança organizacional da sua estrutura é fundamental 
dentro do projeto (Ten. cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
Além da mudança na estrutura territorial da PMPE, o entrevistado apresenta a necessidade 

de modificar o sistema de gerenciamento da Corporação, partindo da concepção de que o 

gerenciamento seria um “pacote” de procedimentos, que vincula tecnologia organizacional e 

informática, capaz de gerar o acompanhamento da atividade do policial a ponto de ele ser 

observado em suas funções. Isso possibilitaria que ele fosse avaliado ou evitaria que ele 

incorresse em práticas ilegais, cumprindo tanto os objetivos de eficiência − porque haveria um 

constante monitoramento − como o de transparência. Assim, seriam alcançados os objetivos dos 

programas de policiamento comunitário. Uma das características do que seria o gerencialismo na 

polícia, conforme a concepção do entrevistado, seria a produção de conhecimento sobre o 

desempenho das operações policiais, permitindo gerar avaliações individuais e sobre a operação 

da instituição coercitiva e possibilitando mensurar quanto os indivíduos ou quanto a instituição 

foi eficiente em alcançar as metas determinadas para o período X: 

[...] as ações, além de serem focadas na filosofia comunitária, têm de ser 
sistêmica de forma que o nível de produtividade do policial possa ser avaliado, 
acompanhado e possamos trabalhar com perfis e com produtividade. Isso é 
possível graças ao sistema de gerenciamento que possibilita que se trabalhe, 
inclusive, com índices. (Ten. cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
O funcionamento de uma organização, além de um desenho institucional que lhe permita 

processar as demandas da sociedade e gerar “saídas” aceitáveis e geradoras de equilíbrio, requer 

uma cultura política adequada a esse desenho; seria dizer que, para haver democracia, é preciso 

que existam democratas; ou seja, para haver uma Polícia Comunitária capaz de gerar um estado 

de ordem legítimo, porque democraticamente construído, é necessário que a polícia seja 



 66 

construída para ser comunitária; que esteja delimitado o que é uma ação de policiamento 

comunitário e o que é uma ação de policiamento “tradicional”, e, ao mesmo tempo, que a cultura 

política relacionada com o “operar comunitariamente” seja difundida e mais valorizada pelos 

integrantes da instituição, dos mais altos ou mais baixos estratos hierárquicos.                   

Experiências de policiamento mais próximo da população são datadas desde 1985 na 

Polícia Militar de Pernambuco. A seguinte passagem evidencia que o atual projeto não levou em 

consideração tais experiências e foi elaborado pela Polícia Militar34 sem a participação da Polícia 

Civil. 

[...] então nós colocamos o modelo de polícia comunitária que estamos 
buscando empreender em Pernambuco. O modelo que estamos montando para o 
Estado de Pernambuco foi objeto de três anos de pesquisa. Fomos buscar as 
pesquisas, as monografias, os trabalhos que foram produzidos ao longo de 
vários anos na Fundação Joaquim Nabuco. Participamos com outros 
profissionais da área de segurança de Pernambuco de diversos encontros e 
congressos no Brasil. Buscamos também experiências dos principais centros 
mundiais que já desenvolvem com excelentes resultados o emprego do 
policiamento comunitário, a exemplo do Canadá, a exemplo de algumas 
experiências nos Estados Unidos, na América do Sul e na Europa. Todas essas 
informações serviram de base para que se montasse o projeto de Pernambuco. 
(Ten. cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista).  

 
Outro aspecto observado é que, em Pernambuco, não existe até o presente momento 

nenhuma entidade governamental ou ONG voltada para o estudo das polícias, ou seja, 

diferentemente da área de saúde ou educação, não há uma comunidade científica de 

pesquisadores na área de polícia e segurança pública suficientemente institucionalizada. O que 

existe são pesquisadores nas universidades, polícias e fundações; contudo, os esforços de gerar 

uma pesquisa constante reunindo esses pesquisadores e as respectivas instituições têm sido 

insuficientes, especialmente pela dificuldade de acesso a dados confiáveis causada pela polícia.  

                                                 
34 Segundo Nazareth de Cerqueira (1998, p. 150), é comum pensar que o policiamento comunitário é apenas mais 
uma nova modalidade de policiamento ostensivo, isso devido à condição dessa estratégia operacional ter sido 
basicamente realizada por iniciativas das polícias militares brasileiras. 
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O modelo comunitário de policiamento no Canadá encontra uma sociedade em que o grau 

de desconfiança das pessoas sobre outras pessoas e instituições é menor do que no Brasil. Daí que 

aqui devem ser usadas estratégias que trabalhem a confiança da população na polícia e no sistema 

de justiça além do conhecimento das comunidades em que é possível implementar o modelo 

comunitário. 

Para o entrevistado, ten. cel. José Amaro Custódio Filho, existem no Brasil poucas 

experiências de policiamento comunitário, mas por serem experiências brasileiras, teriam mais 

importância para nós pelo fato de terem sido efetivadas em uma realidade mais semelhante com a 

de Pernambuco, e isso os convida a não aplicar em sua inteireza o modelo canadense. Porém, 

corre-se o risco de ficar muito localizado em uma realidade, perdendo do horizonte o que é 

comparável entre as experiências. 

[...] Se nós formos ao Canadá, vamos perceber que do modelo comunitário 
deles muito podemos absorver e trazer, mas se trouxermos o modelo completo, 
sem dúvida, vamos ter um fracasso certo. Então, a orientação que estamos 
conduzindo no projeto é que o modelo de Pernambuco é um modelo que esta 
mos buscando para se adequar a nossa realidade. Ao longo da estruturação do 
projeto, já temos recebido companheiros de outros Estados e sempre temos 
deixado essa colocação de que se vierem buscar a nossa experiência, que ainda 
está embrionária, não levem o modelo completo, porque se corre o risco de não 
funcionar. (Ten. cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
 
Uma observação a se feita sobre esta fala é a respeito do modus a partir do qual pensou-se 

em construir esse projeto: formulou-se um plano de reforma institucional para as polícias 

procurando aplicar procedimentos gerencialistas presentes nas experiências de policiamento 

comunitário do mundo afora, porém era desconhecido ou estava errado o diagnóstico de que 

todos os atores que compõem a instituição iam cooperar, sem incentivos seletivos, pressupondo 

que as preferências (imaginar que todos os integrantes dessa instituição querem uma polícia 

“melhor” na mesma intensidade) são iguais e constantes.                     
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A visão de que a eficiência da ação policial para existir deve-se pautar pelo paradigma 

gerencial, em que o cidadão é um cliente, tem necessidades, devendo ser consultado, que a partir 

das informações fornecidas por ele montar-se-ia um esquema operativo capaz de aumentar a 

“sensação de segurança” e a visão de que a relação com o cidadão não seria uma simples consulta 

ou pesquisa de opinião, as informações da comunidade retornariam a esta e seriam discutidas 

com os órgãos de polícia que operam na área. Para o entrevistado, há suposição de que a noção 

de cidadão-cliente pode abarcar com eficiência o processo de integração com a comunidade, a 

produção de informação sobre o ambiente dessa comunidade (se é tão fácil se integrar à 

comunidade, então a informação sobre ela terá um baixo custo ...) que todo o policial colocado no 

núcleo será capaz de construir soluções compartilhadas com a comunidade, e a participação da 

comunidade será inclusa nos planos de “gestão da segurança”. Não fica muito claro como será a 

relação entre o gerencial (técnico) e a dimensão da construção de soluções compartilhadas com a 

comunidade (político). 

 
 [...] a visão comunitária que estamos buscando empreender no nosso Estado é 
de focar a ação policial no cidadão. O cidadão-cliente. O policial instalado num 
território, atuando de forma permanente, focando sua ação num cliente-cidadão, 
buscando, com esse trabalho permanente em um território, as informações 
decorrentes daquele ambiente de trabalho, saber do cidadão de que, 
verdadeiramente, ele necessita do ponto de vista de segurança, quais são suas 
necessidades, as situações que estão tolhendo seus direitos e garantias. A partir 
da análise dessas informações, ele identificar o problema e, em parceria com 
aquele cidadão, aquela comunidade, buscar, de forma compartilhada, a solução 
mais adequada. Essa solução no primeiro momento pode-se refletir no emprego 
das diversas opções de policiamento, mas, sem dúvida, também numa ação 
preventiva de busca compartilhada de soluções educativas, ou de qualquer outra 
ordem, de forma que a sensação de segurança seja estabelecida naquela área, e 
oferecer a melhor solução àquela comunidade, e retroavaliar o sistema. (Ten. 
cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
O projeto inicial foi trazer os policiais dos batalhões para as subdivisões desses batalhões 

e colocá-los em pequenos territórios; ao mesmo tempo, procurando estreitar os laços entre a 

polícia e a comunidade em que ela está lotada e oferecendo serviços conforme as especificidades 
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de cada localidade. O entrevistado acha que o processo de integração se daria automaticamente 

via desconcentração espacial.      

[...] a estrutura que está se montando é de pequenos territórios de policiamento, 
onde essas necessidades são identificadas. Estamos instalando plataformas de 
gerenciamento, em que o gerente operacional, o oficial, com uma pequena 
equipe, estabelece uma linha de relacionamento para a integração com os 
conselhos comunitários da área que estão sendo estimulados a ser criados, 
inclusive com a cooperação do Gajop, para, a partir daí, essa oferta de serviços 
ser a mais adequada de acordo com cada realidade. Essa plataforma que 
estamos denominando de Núcleo de Segurança Comunitária está sendo 
instalada, primeiramente, num projeto piloto na área do 6.º Batalhão. Cada 
batalhão será desmembrado em doze microrregiões, com esse efetivo pequeno 
de policiais atuando de forma permanente naquelas microrregiões. Eles vão 
operar de forma que o gerente possa sistematicamente identificar e oferecer os 
serviços mais adequados a cada comunidade. (Ten. cel. PM José Amaro 
Custódio Filho, entrevista). 

  
O tenente-coronel não relata a operacionalização desse projeto dentro do “antigo” arranjo 

organizacional da PMPE. Seria criada uma cadeia de comando, em que os núcleos obedeceriam à 

Secretaria de Defesa Social, elaborando boa parte do seu plano de ação autonomamente na 

comunidade, sem maior ingerência política da própria PM, por exemplo, como deveria ser caso 

fosse cumprido à risca o padrão gerencial? Ou os núcleos ficariam subordinados aos batalhões e 

depois à SDS, sendo mais uma representação microespacialmente delimitada deles, um Posto de 

Policiamento Ostensivo (PPO) com mais equipamentos sem ser também uma plataforma de 

relacionamento político com a comunidade? 

O processo de instalação dos núcleos, seguindo a lógica gerencial, deveria ser no estilo de 

tentativa e erro: com um projeto piloto funcionando por um tempo X, far-se-ia a avaliação do 

impacto desse núcleo, observando pontos de êxito e fracasso, e, depois disso, os ajustes 

necessários. Mantendo-se o processo de monitoramento para conhecimento da atuação e do 

impacto desses primeiros núcleos, seriam estruturadas as bases para a expansão em outras áreas 

do 6.º Batalhão e de outros batalhões que abarcam o Recife e a RMR. Em linhas gerais, essa seria 

a visão de quem localizado na esfera de formulação do projeto e de como deveria ser sua 
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execução, seguindo todos os procedimentos delimitados dentro do ciclo de políticas públicas, 

sem a ingerência de forças políticas.  

Porém, o arranjo institucional da própria SDS, que justapôs e não subordinou totalmente 

sua cadeia de comando às Polícias Civil e Militar, tornou-a fragilizada em face das pressões do 

Poder Executivo para expandir os núcleos de segurança sem que haja conhecimento válido de 

quanto eles podem ser efetivos; ou seja, pelo plano gerencial, paulatinamente seriam criados 

outros núcleos, e, aos poucos, então se pensaria em alterar a estrutura dos batalhões. Contudo, as 

ingerências políticas expandiram os núcleos onde não eram tão necessários (NSC na Lagoa do 

Araçá), ou − como estava sendo criado um após o outro, “industrialmente” − deslocando para os 

núcleos policiais que não haviam passado pela capacitação em gestão operacional comunitária. 

Isso, ao mesmo tempo, demonstra a dissociação entre a política pública e o orçamento para 

implementá-la e mantê-la em longo prazo. 

[...] o sistema de gerenciamento vai permitir também que as ações dos diversos 
núcleos sejam padronizadas. Nós vamos ter ações que serão comuns a todos os 
núcleos e ações que serão específicas a cada núcleo. Então, nós já instalamos os 
primeiros três núcleos; o primeiro é no Pina, o segundo em Boa Viagem, o 
terceiro na Lagoa do Araçá; vamos montar nessa área do 6.º Batalhão um 
conjunto de 12 núcleos. A partir da avaliação, desse trabalho que estamos 
fazendo de forma piloto, capacitando esse grupo e fazendo um 
acompanhamento do desempenho, vamos fazer os ajustes e expandir. (Ten. cel. 
PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
Esta relação de padronização e adequação do atendimento policial inicialmente não seria 

contraditória, porque, se a execução do PGOC tivesse sido executada à risca, seria possível 

avaliar a necessidade de efetuar mudanças conforme a realidade da comunidade atendida.  

O projeto implementado tende mais a aumentar a rivalidade entre as polícias por não 

delimitar espacial e operativamente como se daria a “integração” da PM, PC e o CB, subsumindo 

a PC a um apêndice da PM. Neste momento, é indicado pelo entrevistado que o formato da 
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integração institucional formulado desloca a Polícia Civil para uma função mais investigativa, 

ficando o esquema de plantão desta última polícia sob a responsabilidade da Polícia Militar.        . 

[...]vamos ter no final, na RMR, 80 núcleos comunitários e 16 núcleos 
integrados, e nesses núcleos nós teremos não só a equipe de atuação da PM, 
mas também a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros atuando de forma 
integrada. A cada 12 conjuntos de núcleos, teremos dois integrados, com a 
presença da Polícia Civil, operando num ciclo repressivo se, porventura, houver 
necessidade de intervenção, fazendo hoje o papel que a delegacia de plantão 
opera. Nós tiramos com esse modelo, o trabalho de plantão operado pela Polícia 
Civil, assim ela fica com maior folga para fazer o trabalho investigativo. (Ten. 
cel. PM José Amaro Custódio Filho, entrevista). 

 
A desconcentração espacial da PM procura obter informações sobre cada região do Estado 

para a operacionalização específica das ações de defesa social, e, conforme o grau dos problemas 

encontrados, serão chamados os setores da PM mais especializados em solucionar determinados 

tipos de problemas (se um núcleo instalado em Carnaubeira da Penha, por exemplo, localizasse 

um plantio de maconha, não seria ele que faria a operação, mas teria informações suficientes e 

precisas para que outros setores da própria PM, Tropa de Choque ou CIOSAC, por exemplo, 

realizassem a operação). A perspectiva de execução do projeto indicava que ele seria capaz de  

gerar informação relevante sobre os locais onde há pouca presença da polícia se fosse estendido 

para todo o Estado:      

 

[...] o projeto prevê, ao seu final, a instalação de 320 núcleos em todo o Estado 
de Pernambuco; assim, teremos um mapeamento do Estado onde as gerências 
operacionais poderão fazer esse primeiro trabalho de relacionamento.  Com 
essa identificação, a demanda será levada para o restante dos órgãos operativos, 
e as operações de grau mais sofisticado serão desencadeadas com base na 
identificação de cada microrregião. (Ten. cel. PM José Amaro Custódio Filho, 
entrevista). 

 
Pode-se ver, pela entrevista dada pelo tenente-coronel, que o Projeto Gestão Operacional 

Comunitária ou Polícia Comunitária deveria ser executado com base nos critérios de reforma 

gerencial preconizada por Bresser-Pereira, em que mudanças organizacionais poderiam aumentar 
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sua eficácia nas respostas às demandas da sociedade. O projeto foi apresentado na suas linhas 

principais de execução; sua formulação seguiu as diretrizes do novo gerencialismo. No entanto, o 

tenente-coronel não explicitou quais seriam os mecanismos de engenharia institucional capaz de 

executar o projeto aproximado dos objetivos pretendidos; capaz de controlar a reação organizada 

de outros setores da polícia, especialmente a Polícia Civil; capaz de conseguir a cooperação dos 

atores estratégicos da própria PM e promover circulação de informações para diminuir as 

incertezas na execução do projeto. 

A segunda entrevista foi realizada com a delegada Beatriz Gibson, representante da 

Polícia Civil no 1.º Núcleo Integrado de Segurança Comunitária (NISC). Por estar lotada em uma 

delegacia, não exercendo funções de pesquisa teórica sobre modelos de polícia, o que é adequado 

ou menos adequado para Pernambuco, está classificada, nesta pesquisa, como integrante do setor 

de execução do projeto.  

Em Pernambuco, a polícia aproximou-se da comunidade mediante a alocação de mais 

policiais militares em locais distantes da sede do batalhão, porém sob sua jurisdição, tornando-se 

uma força menos aquartelada, mais visível para a população. 

Pernambuco tinha de atender aos parâmetros nacionais de integração das 
polícias e aproximação com a comunidade, significando, em Pernambuco, a 
pulverização dos batalhões, com a diminuição do contingente de policiais 
aquartaledos, mantendo-os mais próximos da comunidade. (Beatriz Gibson, 
entrevista). 

 
O Projeto de Policiamento Comunitário em Pernambuco não foi conjuntamente pensado 

pela Polícia Militar e a Polícia Civil. Foi um projeto de reforço à infra-estrutura da Polícia 

Militar, consolidando a visão de que a Polícia é mais repressão ostensiva do que investigação no 

controle da criminalidade, com a ampliação dos esforços para a manutenção do ciclo partido de 

atuação policial, reforçando o grau de militarização das polícias. 
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[...] a Polícia Civil foi colocada de maneira abrupta no projeto, não houve 
diálogo com os setores e associações da PC. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Para a entrevistada, o Projeto de policiamento comunitário é uma “filosofia” que exige a 

execução de medidas organizacionais, que desloquem efetivos para a posição de contato com a 

comunidade. Essa filosofia é expressa, na realidade, pelo menos em Pernambuco, na forma de um 

gerencialismo que procura assimilar problemas de criminalidade com problemas de adequação ao 

que é proposto como ordem de acordo com o ponto de vista das organizações do sistema de 

segurança, não incorporando o ponto de vista do ator comunidade, o que demonstra, para quem 

está tanto na formulação como na execução, que a Polícia Comunitária e a reforma gerencial são 

termos totalmente intercambiáveis: 

Pernambuco já teve experiências de policiamento comunitário, por exemplo, 
Nusep, Patrulha nos Bairros. Qual a diferença entre essas formas de 
policiamento e a Polícia Comunitária? A Polícia Comunitária tem princípios, é 
uma filosofia. Quais são seus princípios? Diminuir a criminalidade e aproxima-
se da comunidade. Pernambuco tem Polícia Comunitária porque tem base de 
gerenciamento e descentralização. Hoje um líder comunitário do Ibura pode ir 
ao NSC em vez de deslocar-se para o 6.° Batalhão. (Beatriz Gibson, 
entrevista). 

 
Em princípio, o projeto de Pernambuco, para Beatriz Gibson, poderia ser mais eficiente 

que os projetos executados em outros Estados pelo fato de existir, concretamente, a 

desconcentração espacial do efetivo. 

A Polícia Comunitária de Pernambuco diferencia-se dos outros Estados no que 
diz respeito à criação de uma base física emblemática dessa forma de 
policiamento, que são os NSC e os NISC,enquanto nos outros Estados mantém-
se a forma tradicional de estruturação física do efetivo − batalhões. (Beatriz 
Gibson, entrevista). 

 
É uma inovação em relação aos projetos anteriores; os policiais deslocados para trabalhar 

com o policiamento comunitário passam por uma capacitação conjunta em gestão operacional 

comunitária. Nas entrelinhas, essa é uma concepção que acha que colocar civil, militar e 

bombeiro para participar de uma capacitação de alguns meses já seria uma integração. Esquece-
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se que o desenho institucional desses órgãos operativos não permite essa “integração” no modo 

como está sendo exposto pela retórica oficial. 

Uma diferença quanto aos projetos anteriores é que o policial passa por 
capacitações na universidade antes de ir para a comunidade [Convênio 
Ministério da Justiça, Governo do Estado e UFPE]. Nas capacitações, as turmas 
eram mistas, envolvendo as diferentes forças policiais, mais o Corpo de 
Bombeiros e a comunidade universitária; de modo que, se o plano prevê a 
integração das polícias, essa integração não pode ser dada por decreto, tem de 
partir de uma base real. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Um dos “efeitos virtuosos” de ter uma integração operacional da delegacia com o núcleo 

de segurança responsável pela mesma área é que, quando o policial militar traz à presença do 

delegado uma pessoa que cometeu um delito − isso na suposição de que os policiais dos NSC são 

“integrados”, de fato, com a comunidade −, torna-se possível saber com mais detalhes as 

circunstâncias do crime, provendo mais informações para os Termos Circunstanciais de 

Ocorrência (TCO), Boletins de Ocorrências (BO) e inquéritos. 

O policial do NSC conhece quem é da comunidade, conhece a história das 
pessoas. Se você estivesse hoje pela manhã quando trouxeram algumas pessoas 
à delegacia, notaria uma diferença com relação ao policial tradicional sobre as 
pessoas aqui trazidas; o policial pode me contar sua história de vida, com quem 
andava, como era a família. Isso melhora muito meu trabalho como delegada,  
porque se vê o contexto em que aquela pessoa cometeu o crime. A informação 
torna nossa ação mais eficaz. Antigamente, quando traziam alguém, e  não se 
sabia das circunstâncias do ocorrido, dependendo da natureza do delito, o 
trabalho posterior de investigação e resolução era dificultado. (Beatriz Gibson, 
entrevista).  

 
A formação vinculada a preceitos vigentes no Exército não tem ferramentas para lidar 

com o ambiente civil, constituindo uma cultura política majoritariamente avessa à interação com 

a sociedade. O curso fazia tábula rasa da formação dos policiais civis, militares e do Corpo de 

Bombeiros. 

No começo, como ainda hoje, mas menos, o curso de policiamento era visto 
como punição; havia muita resistência dos altos escalões, que só nos mandavam 
os policiais mais problemáticos, até mesmo os que tinham problema de 
alcoolismo. (Beatriz Gibson, entrevista). 
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A cultura política da Polícia Militar tende a circunscrever a formação principal no âmbito 

da cultura militarizada. Para a entrevistada, é necessário ao policiamento comunitário, no Brasil e 

em Pernambuco, que os policiais militares sejam “modelados”, significando que o seu modus 

operandi é inadequado a uma polícia de regime eleitoralmente democrático. Isso quer dizer que a 

ação policial é arbitrária e truculenta e a causa desse comportamento seria a hierarquia construída 

sob a égide militar. Como não é possível realizar mudanças na hierarquia e na relação interna 

entre os oficiais e praças, então se diz que o problema fica restrito a “modelar policiais”. 

[...] a literatura de policiamento comunitário − a exemplo de Trajanowicz, 
Policiamento comunitário: como começar − diz que o policial deve ser quase 
um assistente social, quase um psicólogo, nada mais distante da nossa realidade. 
Hoje trabalhamos modelando os PM, é um trabalho extremamente lento. 
(Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Para Beatriz Gibson, o modelo de batalhões representa um custo elevado; o modelo 

desconcentrado de NSC e NISC exige menores custos ou, pelo menos, é mais fácil saber o custo 

individual.  

A entrevistada não observou que os NSC e NISC deram margem e representaram uma 

divisão do poder; o que está subordinado a quê? O NSC e o NISC seguem as normativas da SDS 

ou do comandante do batalhão? A manutenção imediata de um NSC fica a cargo da SDS ou do 

batalhão? Isso ocorreu porque esse projeto foi pensado inicialmente para a Polícia Militar e 

estava restrito apenas à desconcentração espacial, não sendo pensado que o núcleo, enquanto 

espaço sob a responsabilidade de um gerente, como seria de pensar em uma reforma gerencial 

pudesse ter um grau de autonomia sobre o território sob a sua responsabilidade, independente das 

ordens vindas do Comando da área do Batalhão em que o núcleo estivesse localizado: 

[...] antigamente, todo o 6.º Batalhão obedecia a um comandante. Hoje esse 
poder centralizado tende a ser mais fragmentado. Os batalhões da PM com os 
policiais aquartelados representam um custo elevado. Sendo estruturado na 
forma de NISC e NSC, fica mais fácil saber quanto se gasta com X itens; desse 
modo, os custos podem cair. (Beatriz Gibson, entrevista). 
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A integração das polícias é de caráter operativo, não formalizado em lei. O que existe é 

uma ou outra operação conjunta. A existência de “eventos de desvio de função” na ótica da 

entrevistada não deslegitimaria o projeto 

[...] sendo a integração um processo, algo que está sendo construindo, as ações 
conjuntas não são um padrão de rotinas formalizadas; restringem-se ao 
cumprimento de mandado de prisão e à elaboração dos TCO. A PM não pode, 
por exemplo, prender e interrogar no NSC. Quando o policial do NSC o faz, 
está cometendo um desvio de função. Isso não é do projeto, é um problema 
administrativo, e corrupção sempre existirá. Fatos dessa natureza não 
deslegitimam o projeto. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
O projeto proporcionou um arranjo institucional que diminui as possibilidades de gerar 

integração da PM com a PC, porque o NISC não consta no quadro de referência da PC, 

acarretando que o delegado responsável pela delegacia da área deverá também integrar o NISC, 

porém desconhecendo seu número real de efetivo. 

 
O projeto tem algumas falhas no seu arcabouço. Oficialmente os NISC são 
virtuais. Para se ter uma delegacia, deve existir uma lei publicada no Diário 
Oficial do Estado e um cartório na estrutura organizacional da PC; não há 
NISC, não há lei regulamentando a presença de um delegado trabalhando fora 
das dependências de uma delegacia, de modo que, na realidade, o delegado do 
NISC também fica responsável pela delegacia do bairro, suscitando uma 
indefinição de quanto do efetivo deve ficar lotado na delegacia ou no NISC, 
dando margem ao arbítrio, à iniciativa ou à boa vontade do delegado titular 
definir quanto ficará no NISC ou na delegacia. Há uma falha na estrutura 
organizacional, que não define as atribuições específicas em termos de chefia 
no âmbito da PC, nas Delegacias e nos NISC. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Na formulação do projeto de policiamento comunitário, não foi pensada a 

compatibilização territorial entre as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros, como 

também as especificidades logísticas da PC e do CB.  

Um problema sério, mais complicado do que aqui no Ipsep, é no NISC de 
Setúbal, porque sua área de abrangência engloba as delegacias de Boa Viagem 
e Jordão; por conta disso, o efetivo ficou lotado na Diretoria de Polícia 
Judiciária. Agora pense em duas polícias trabalhando em escalas diferentes; 
como integrar desse jeito? O policial militar tem verba para refeição e outras 
despesas,  mas, para a PC, não há, os regimes são diferentes. Quanto aos NISC, 
operacionalmente os bombeiros não têm como estar em todos os NISC. Com 
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armas e alguns equipamentos, pode-se fazer Polícia Civil e Militar. O mesmo 
não se dá com os bombeiros, porque necessitam de infra-estrutura de uma UTI 
móvel. Para se ter uma idéia, uma viatura do Corpo de Bombeiros equivale, em 
termos de preço, a 15 viaturas da Polícia Militar. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Apesar de existir um projeto de integração da PM, PC e CB, a grade curricular do curso 

de capacitação em gestão operacional comunitária é dirigida, majoritariamente, para a PC e PM. 

O Corpo de Bombeiros jamais quis fazer parte da Secretaria de Defesa Social. 
Eles acham que deveriam estar vinculados à Defesa Civil. Neste último curso 
de agora, eles não estão presentes. Os bombeiros se sentem subutilizados, 
porque o curso de policiamento comunitário, no aspecto da grade curricular, é 
muito voltado para as Polícias Civil e Militar, tendo só a Disciplina de 
Primeiros Socorros, cujo conteúdo já é visto na sua formação. 
Operacionalmente, os bombeiros não teriam uma função, porque o projeto não 
delimitou como seria a integração dos bombeiros com as duas outras polícias 
em termos de ação de defesa social no mundo prático. Esse projeto não subsidia 
recursos materiais para essa categoria. Só trabalhando com o CB no aspecto 
educativo, eles são excelentes na aproximação com a comunidade, realizando 
atividades de cunho educativo, como prevenção de acidentes e primeiros 
socorros. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Desde o início da estruturação dos CCDS, a SDS nunca proveu recursos para a instalação 

e manutenção. Apesar de serem estruturados, na maioria, em comunidades carentes, de 

conselheiros em igual condição, não há nenhum incentivo seletivo à participação da comunidade 

nesses conselhos. 

Neste bairro, o CCDS está enfraquecido. Eu creio que isso também deve 
ocorrer em outros locais. O CCDS foi instituído como de participação 
voluntária, sem uma verba específica, para evitar, o que acontece com os 
Conselhos de Saúde e Tutelar, que se façam candidaturas que, porventura, 
sejam apoiadas por um ou outro grupo, fazendo do conselho um espaço político 
partidário e mesmo um meio de vida. Nesse sentido é louvável que o CCDS não 
tenha remuneração para seus membros, porém os conselhos são estruturados em 
comunidades carentes, e as pessoas que os compõem são também carentes 
financeiramente; qualquer conselho tem atividades. Como realizar ligações 
telefônicas, escrever ofícios, deslocar-se para órgãos governamentais, etc.? Isso 
tem um custo. No entanto, a SDS não oferece uma verba operacional, e não 
vejo como a SDS possa fazer uma dotação de recursos para solucionar esse 
problema. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
As tentativas de estabelecer contato com a comunidade fracassaram na constituição do 

primeiro conselho, sendo empossados pela SDS, os novos membros em março de 2004. O maior 
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contato do NISC com a comunidade, em março de 2004, foi com a Associação de Comerciantes 

do Bairro do Ipsep e Adjacências (ASCOBIA), auxiliando até na divulgação de trabalhos 

preventivos da violência. 

A primeira formação de CCDS do Ipsep foi destituída [caso da faixa na 
Caminhada pela Paz na Av. Boa Viagem]. A SDS já empossou novos membros, 
estando na fase de restabelecer os contatos. Um ator importante na aproximação 
e contato com a comunidade é a Associação de Comerciantes do Bairro do 
Ipsep e Adjacências (ASCOBIA), que nos ajuda a divulgar o trabalho do Centro 
de Assistência a Vítimas de Violência (CEAV) da SDS e são parceiros nas 
iniciativas de policiamento comunitário. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
Um ponto enfatizado foi que as Polícias Civil e Militar estariam utilizando técnicas de 

gerenciamento e de geoprocessamento de dados criminais a fim de localizar com certa precisão 

as ocorrências, identificando sua dinâmica. 

A sobreposição das áreas do NISC e da delegacia do Ipsep é para facilitar o 
registro das ocorrências e o compartilhamento de dados. O Ciods já está 
começando, ainda em fase de testes, o trabalho de geomapeamento de 
ocorrências. (Beatriz Gibson, entrevista). 

 
A delegada Beatriz Gibson descreveu que o projeto desconcentrou espacialmente a PM, 

mas não delimitou autonomia às unidades desconcentradas, núcleos de segurança comunitária. 

Na sua entrevista foram descritos os pontos a partir dos quais a Polícia deveria ser organizada: a 

reforma das polícias tinha como diretiva nacional a integração delas e com a comunidade: 

O primeiro arranjo institucional − em que todo o Estado deverá ter formas de 

policiamento integrados com a comunidade (inferência nossa); 

Não havia proposta de construir polícias que executassem o ciclo completo (inferência 

nossa − em sua formulação inicial, esse projeto teve características de uma mudança gerencial 

com o objetivo de gerar eficiência. 

Existia a concepção de que a capacitação conjunta já seria um início de integração das 

polícias (inferência nossa) − a função da PM, segundo o ponto de vista da PC que opera nos 
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núcleos, seria obter informações sobre ocorrências criminais na comunidade, supondo-se que a 

PM fosse confiável e integrada com a população.  

A relação com a população seria instrumental: sua função é prover informação 

qualificada, capaz de gerar eficiência no trabalho policial (inferência nossa) − a formação não 

levava em conta as instituições que já haviam moldado o comportamento dos policiais civis, 

militares e do Corpo de Bombeiros: não atendia às especificidades; O novo modelo representado 

pelos núcleos e núcleos integrados poderia, em princípio, ser mais barato que o modelo dos 

batalhões, mas criava duplicidade de comando. 

 Gerencialmente, os núcleos deveriam ser autônomos, mas como são núcleos formados 

exclusivamente por policiais militares, deviam obediência aos comandantes dos batalhões 

(inferência nossa) − a integração da PC com a PM não está formalizada em lei; a entrevistada 

afirma que os CCDS deveriam ter dotação orçamentária e um sistema de recrutamento no estilo 

dos Conselhos Tutelares. 

Do ponto de vista do núcleo de segurança do IPSEP, a integração com a comunidade não 

foi bem-sucedida, os conselhos não foram criados e a relação com a comunidade é de natureza 

mais eventual do que contínua, não se diferenciando da polícia de batalhões (inferência nossa). 

Como foi observado na entrevista com a delegada Beatriz Gibson, a reforma 

implementada teve características gerenciais, tendo em vista, não só o uso de técnicas de gestão 

como também de geoprocessamento, porém essa reforma tem dois fatores capazes de dificultar 

sua real efetivação: a institucionalização (CAIDEN, 1999, apud REZENDE, 2002) “reformas são 

implementadas em ambientes altamente institucionalizados, e, por tal razão, elas levam muito 

tempo e apresentam muito poucos resultados”.  
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O segundo fator foi o arcabouço legal que não formalizava a integração das polícias ao 

mesmo tempo em que era exigida a integração, tanto pelo Plano Nacional de Segurança Pública 

como pelo Projeto de policiamento Comunitário de Pernambuco. Em outras palavras, “foi uma 

reforma que criou demandas conflitantes entre mudança e estabilidade causando incerteza e 

ambigüidade nos atores estratégicos reduzindo as chances de implementação” (BRUNSON; 

OLSEN, 1993, apud REZENDE, 2002). 

A terceira entrevista foi realizada com o capitão Leonardo, representante da PM no 1.º 

Núcleo Integrado de Segurança Comunitária (NISC), o qual gerenciava, não exercendo atividades 

de formulação e pesquisa acadêmica, trabalhando diretamente na execução do projeto. 

Uma questão que ordenou essa entrevista foi como gerar a integração entre a Polícia 

Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar numa situação em que o gerente responsável por 

uma das forças (PM) desconhece a quantidade de efetivo das outras duas instituições? 

O NISC tem atualmente 3 viaturas, 5 motocicletas e 10 bicicletas para o ciclo 
viatura [doação dos comerciantes do Ipsep], tendo 53 policiais militares [o 
gerente desconhece o número de policiais civis e bombeiros lotados no NISC]. 
A área de abrangência do NISC corresponde às comunidades Maria Lúcia, Vila 
da Sudene, Vila do Ipsep, Dancing Days, Vila Mauricéia, Av. Recife [Ponte do 
Caçote ao Outlet Boa Viagem, passando pela Mascarenhas de Moraes − Trilho 
do Trem]. (Capitão Leonardo, entrevista). 

 
A prática gerencial exige autonomia e plasticidade do administrador, princípio não 

abordado quando da instalação dos núcleos, acarretando disfunções e desperdícios pela não- 

observação das especificidades dos locais onde foram construídos. 

A SDS nunca provê recursos aos NISCS e NSC conforme o grau de demanda 
advinda da sua localização específica. Ex.: núcleos localizados em área de 
morros necessitariam de veículos mais potentes e maior verba para 
combustível; para núcleos em áreas planas, seria viável a ciclopatrulha; em 
áreas turísticas, os policiais deveriam ter o curso básico em inglês. Em suma, 
projeto exige plasticidade de adaptação às especificidades geográficas das 
comunidades; porém, da política tomada, a padronização dos núcleos e os 
equipamentos utilizados, decorreram falhas operacionais, por exemplo, a 
utilização de veículos em locais não adequados a seu uso, sendo muito comum 
a ocorrência de avarias; ao mesmo tempo em que não há verbas para conserto e 
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manutenção, podendo ocorrer até por pressões políticas o “empréstimo” de 
viaturas de um núcleo para o outro. (Capitão Leonardo, entrevista). 

 
Não há tecnologia organizacional capaz de gerar sinergia usando das particularidades de 

cada força. Falha gerencial, ou seja, falha no planejamento de sua capacidade de efetivar a 

integração. 

No quesito integração, o núcleo não está atendendo à proposta inicial por dois 
motivos: não foi criada uma tecnologia que possibilitasse a integração de modo 
a constituir operações integradas, utilizando as especificidades inerentes a cada 
força policial; não há “plano” que oriente os policiais de diferentes culturas e 
formações para interagir além do âmbito informal, elaborando planos 
integrados capazes de ser avaliados e monitorados racionalmente (eficiência 
burocrática weberiana); as resoluções ficam restritas à iniciativa dos gerentes. O 
segundo elemento está na arquitetura dos NISC; as salas são separadas de modo 
que o gerente da PM não sabe as ações do delegado da PC, nem do 
representante do Corpo de Bombeiros, nem sequer o efetivo lotado. A recíproca 
é a mesma para as outras polícias. A tentativa de integração, dado ao fato de 
que a área coberta pelo NISC é a mesma área coberta pela delegacia do Ipsep, 
possibilitando o compartilhamento de informações sobre criminalidade, pois 
onde a PC não está ,a PM pode estar por perto e vice-versa. Esse 
compartilhamento também é facilitado pelo Boletim de Ocorrência Único. 
(Capitão Leonardo, entrevista). 

  
Competência política. O núcleo não conseguiu operar com sucesso a institucionalização 

de um relacionamento com a comunidade, em que esta, por meio dos CCDS, pudesse discutir 

soluções para os problemas de segurança pública surgido nos bairros. Essa institucionalização é 

frágil o bastante a ponto de ser destruída por uma pessoa que desfira uma faixa com críticas ao 

NISC. 

Quanto à interação com a comunidade, o NISC não vem mantendo contato 
regular e assíduo com o Conselho Comunitário de Defesa Social e a 
comunidade. O último contato se deu na última Caminhada pela Paz na Av. 
Boa Viagem, onde se procurou estreitar os laços entre a polícia e a comunidade 
em prol de um objetivo maior, como a paz. Porém, nas imediações do Núcleo 
da Av. Conselheiro Aguiar, onde estavam vários policiais, um representante da 
comunidade desferiu uma faixa com críticas ao NISC, ocasionando um fato 
político que aumentou o distanciamento da comunidade, até então em processo 
de aproximação e diálogo com a polícia. (Capitão Leonardo, entrevista). 
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Como se verá abaixo, a construção de uma ouvidoria independente, mesmo que voltada 

apenas para o controle de qualidade da atuação policial, poderia ser o início da constituição de 

alguma instância de controle sobre a defesa social em sentido amplo, envolvendo as polícias: 

Uma das idéias elaboradas pelo gerente para viabilizar o futuro controle da 
comunidade sobre o NISC foi a constituição de um cadastro de comerciantes, 
ou qualquer pessoa da comunidade, para que a comunidade possa comunicar ao 
NISC se a viatura ou a cicloviatura designada para circular pela área passou por 
lá e como agiu, de modo que um aprofundamento dessa metodologia dê 
margem à criação de controle de qualidade, entendendo a Defesa Social como 
uma ação que deve ser monitorada e avaliada tanto pelos pares do Estado como 
pela sociedade. (Capitão Leonardo, entrevista). 

 
Pensamos,como implementar um projeto de natureza gerencial sujeito por si mesmo a 

refutações e corroborações, como em um estudo experimental, sem ingerência política em sua 

capacidade de transformar políticas públicas − cuja efetividade só ocorre em médio e longo 

prazos − em políticas de curto prazo, destinadas à promoção político-eleitoreira (?) 

O Projeto Polícia Comunitária deveria ser feito primeiramente no 6.º BPM,  
porque este encerraria tanto a alta classe social, a exemplo de Boa Viagem, 
quanto um contingente populacional vivendo em carência de serviços básicos, 
políticas públicas,  como o Ibura. Seria uma espécie de laboratório para testar e 
aprimorar o projeto, porém, em razão de ingerência política, foram instalados 
núcleos conforme o arbítrio dos altos escalões governamentais, atendendo seus 
aliados políticos e diminuindo as possibilidades de se fazer o monitoramento e a 
avaliação do projeto numa referida área, que, por ser heterogênea, tanto 
geográfica como demograficamente, tendo de tudo um pouco, tornaria menos 
difícil se fosse consolidado o projeto na área piloto do 6.º BPM. (Capitão 
Leonardo, entrevista). 

 
Apesar de retoricamente, até novembro de 2004, o projeto ser de caráter gerencial, não 

prescreve na prática a autonomia e a flexibilidade para atuar em um ambiente dinâmico, como se 

deve fazer apenas o que é padrão, perdendo-se de vista a dinâmica local da criminalidade. Como 

essa dinâmica não é “atingida”, a comunidade não acredita no núcleo. Efeito perverso da 

centralização administrativa propiciada pelos altos escalões, os quais, desejando manter sua 

margem de poder e de ingerência política, impõem procedimentos padrões a todas os núcleos, 

onde investiram altas dotações orçamentárias.  
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Contudo, a falta de flexibilidade administrativa em relação aos núcleos os torna 

relativamente incapazes de responder com eficácia à dinâmica criminal, reforçando o ciclo de 

descrédito da comunidade quanto ao núcleo, dos integrantes do núcleo com a corporação e da 

sociedade com o projeto. 

[...] não tenho autonomia nem sobre as viaturas do meu próprio núcleo. O que 
acontece: a comunidade exige com muita justeza viaturas, policiamento, mas 
como eu posso fazer isso se meu equipamento não é completo, não está à minha 
disposição. Ocorre, de um lado, um plano que na nossa concepção pode garantir 
a integração das forças policiais e a integração com a comunidade, e a 
possibilidade, mesmo remota, de haver um combate eficaz contra a 
criminalidade. No entanto, como não há incentivo por parte da SDS, não temos 
condições de executar nenhum plano que seja diferenciado da vontade 
padronizadora do alto escalão governamental. Daí que se acaba executando um 
policiamento padronizado que, muitas vezes, não dá certo para o tipo de área 
geográfica que se está trabalhando. Por não dar certo, por não haver muita 
mudança na criminalidade, a comunidade, aos poucos, perde a confiança no 
projeto apesar de existirem pessoas no plano operativo que têm idéias e 
acreditam nesse projeto. (Capitão Leonardo, entrevista). 

 
A vocalização e a interatividade em uma comunidade são traços de comportamento de 

baixo estímulo numa corporação militarmente moldada. Ao mesmo tempo, há um estímulo para 

se pensar que um curso, cuja função é ensinar a lidar com a comunidade, seria perda de tempo, 

porque a grade de ensino deveria permanecer com o formato militar.  

Desse modo, a gestão operacional comunitária é vista mais como elemento de acréscimo 

ao currículo do que um gerador de eficácia da polícia e de estímulo ao desenvolvimento da 

cidadania. Conforme esse modelo mental, procura-se manter a modelagem militar expressa pela 

concepção fabril de tantos policiais depois de tantos meses, e essa tendência foi determinante a 

ponto de reduzir o curso de cinco para três meses. 

Outro fator interno na corporação é que os policiais indicados para o projeto 
não são consultados sobre se desejam trabalhar com a comunidade de modo 
menos técnico, mais interativo e vocalizador. Encontramos pessoas com mais 
de trinta anos de polícia que vêem o curso mais como uma oportunidade de 
acrescentar alguma coisa ao currículo. O processo de formação  assemelha-se a 
um processo fabril; tantos polícias ‘devem ser jogados’ na UFPE para depois de 
um período X tenha-se polícias, em tese, preparados para interagir com a 
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comunidade. Deve-se ressaltar que o curso de policiamento comunitário, que no 
início do projeto durava cinco meses, agora se restringe a três meses, com 
turmas de interesses variados sobre esse tipo de policiamento, da apatia e 
absenteísmo à visão da Polícia Comunitária como algo que valha a pena. 
(Capitão Leonardo, entrevista). 

 
Utiliza-se a retórica da Polícia Comunitária como panacéia para problemas relativos à 

organização interna das polícias. Se for certo que o policiamento comunitário envolve mudanças 

internas diminuindo o grau de incerteza sobre o funcionamento da organização, ter-se-ia um 

esperado efeito de cooperação dos policiais-praças com os escalões mais altos. 

Entretanto, a Polícia Comunitária, para ser implementada, envolve recomendações 

gerenciais e de alteração em uma cultura política clientelista e fisiológica (patrimonialismo em 

sua forma contemporânea), como também mudança na interação com a sociedade em geral, 

necessitando cooperações internas, construção de instituições motivadoras dessa cooperação ao 

mesmo tempo em que mudou o relacionamento com a sociedade. Se, porventura, ela adquiriu 

mais confiança na polícia, mais incentivo terão os policiais para se manterem fiéis às novas 

instituições, mas desde que os atores de veto em alto escalão cooperem e transmitam essa diretiva 

pela cadeia de comando. Paralelo a isso, a Polícia Comunitária deveria ser alvo de um grupo de 

trabalho (think-thank).  

A origem do projeto é atribuída ao cel. Custódio; com o cel. Iran Pereira, foi 
elaborado via contato com a experiência canadense e a bibliografia pertinente à 
área de Segurança Pública. Inicialmente seria um projeto a ser implementado no 
possível segundo governo de Arraes [a eleição para governador em que Arraes 
disputou pela segunda vez foi em 1998], com recursos da privatização da Celpe. 
Esse projeto foi elaborado na seguinte conjuntura: em julho de 1997, explodiu 
ondas de greves de policiais em vários Estados brasileiros, sendo questionada a 
inexistência de planos de cargos e carreiras, a hierarquia, a precariedade infra-
estrutural − tanto vencimentos como os equipamentos empregados no cotidiano 
da atividade policial eram as reivindicações entre outras. Nesse período tornou-
se mais claro, tanto para a sociedade brasileira como para o governo federal, a 
necessidade de se reformar as polícias. O modelo é ultrapassado, fragmentado. 
(Capitão Leonardo, entrevista). 
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Para o entrevistado, o projeto é visto como necessário para aumentar a confiança da 

sociedade na polícia ao mesmo tempo em que poderia garantir a eficácia na capacidade de 

controle do crime. Segundo o capitão Leonardo, a integração operacional enfrenta problemas de 

ordem gerencial; desconhece-se a rotina de trabalho das outras duas forças (Polícia Civil e Corpo 

de Bombeiros) apesar de estarem alocadas no mesmo prédio (NISC); falta integração com a 

comunidade, e a ingerência política dificulta o gerenciamento, ressaltando-se que este é mais 

figura de retórica do que uma prática efetiva além do fato de exigir o redimensionamento 

institucional do balanço interno de poder (rever hierarquias, criar regras de ascensão, plano de 

cargos e carreiras).  

A reforma não é aceita pela Corporação dadas as suas práticas arraigadas, ou seja, 

“mudanças na organização de poder e nos mecanismos de controle geram problemas de 

implementação” (SEIDMAN, 1998 apud REZENDE, 2002). 

A quarta entrevista foi realizada com o capitão Anderson de Barros, representante do 

Corpo de Bombeiros no 1.º Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, também classificado 

como um integrante da ordem de execução do projeto.   

A integração das polícias é mais “fácil” se as instituições têm o desenho organizacional 

semelhante. 

No que diz respeito à integração das polícias, existe maior integração de 
atividades com a PM, isso pela condição das duas corporações serem militares; 
a mesma divisão, regulamento, hierarquia, etc. (Capitão Anderson de Barros, 
entrevista). 

 
O projeto não realizou diagnósticos precisos sobre as comunidades (baixo nível de cultura 

cívica) onde  os NSC e os NISC iam ser implantados. 

 
Quanto às atividades realizadas nas comunidades atendidas pelo núcleo, existe 
uma série de dificuldades. A comunidade não está preparada para o 
policiamento comunitário; essa dificuldade é percebida desde experiências 
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anteriores realizadas em outras comunidades. A comunidade não está preparada 
para o bombeiro comunitário; exemplo disso é a falta de interesse dos 
comerciantes, das escolas, dos moradores em assistir às palestras dadas sobre 
prevenção e como agir em caso de acidentes. Os comerciantes deveriam 
aproveitar a oportunidade de estarem recebendo gratuitamente palestras sobre 
primeiros socorros. (Capitão Anderson de Barros, entrevista). 

 
Inadequação entre a grade curricular do curso, público-alvo e objetivo do curso para esse 

público-alvo (Corpo de Bombeiros). 

O curso ministrado pela UFPE deixou muito a desejar; as disciplinas não 
tinham objetividade, ficavam em discussões e experiências individuais quanto 
ao que seria a atuação de um policial comunitário. Não vi sentido em cursar 
disciplinas de tiro ao alvo, abordagem, direito penal, etc. O curso, na verdade, é 
feito para a PM e a PC. (Capitão Anderson de Barros, entrevista).s 

 
O Corpo de Bombeiros já executa um trabalho comunitário. 
 

Os trabalhos realizados pelos bombeiros no núcleo são: palestras dadas sobre 
prevenção (como manejar botijões a gás, panela de pressão, etc.) e como agir 
em caso de acidentes (queimaduras, ingestão de substâncias tóxicas, queda, 
etc); atendimento pré-hospitalar e levantamento de áreas residenciais e 
comerciais de risco. (Capitão Anderson de Barros, entrevista). 

 
A tentativa de integração do Corpo de Bombeiros com o NISC, até o presente momento, 

tem sido mais de base espacial do que institucional. 

O Corpo de Bombeiros no NISC do Ipsep tem sete bombeiros com um gerente 
[capitão], dois graduados [sargento e cabo], quatro soldados e uma ambulância 
[viatura de resgate]. A área de abrangência do núcleo é a mesma da atuação da 
PM. (Capitão Anderson de Barros, entrevista). 

 
Do ponto de vista do Corpo de Bombeiros, cuja natureza é prestar serviço à comunidade 

enquanto defesa civil, a divisão dos NISC amplia a capacidade do Corpo de Bombeiros de estar 

mais próxima da comunidade uma vez que propõem que uma parte do efetivo não esteja 

aquartelada. 

Não existe problema de rotatividade no núcleo. A equipe é a mesma da 
inauguração, com exceção do gerente. Esse novo formato de atuação do Corpo 
de Bombeiros, por meio do NISC, dá oportunidade ao Corpo de Bombeiros de 
ser mais eficaz na orientação para prevenção nas comunidades. (Capitão 
Anderson de Barros, entrevista). 
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Aspectos de ordem gerencial, como carga horária e salários, não foram planejados na 

tentativa de mudar organizacionalmente as polícias e o Corpo de Bombeiros em uma reforma de 

cunho gerencialista. 

A atuação dos bombeiros no formato do NISC exigiu aumento na sua carga-
horária de trabalho. Em relação a vantagens salariais, não houve nenhuma, o 
salário é o mesmo. (Capitão Anderson de Barros, entrevista). 

 
O vínculo do Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Defesa Social − até 1999, 

Secretaria de Segurança Pública − significa mais um resquício de um regime autoritário do que 

uma necessidade funcional, o que é ilegítimo permanecer após a instauração do Estado 

Democrático de Direito. 

O Corpo de Bombeiros deveria estar ligado à Secretaria de Defesa Civil, e não 
à Secretaria de Defesa Social. A atuação dos bombeiros enquadra-se mais com 
o perfil de defesa civil do que com o de segurança. (Capitão Anderson de 
Barros, entrevista). 

 
Assim como a proposta dos núcleos foi pensada inicialmente sem a presença da Polícia 

Civil, algo semelhante, mas em intensidade menor, ocorreu na relação entre o Corpo de 

Bombeiros e esse projeto. A desconcentração operada pelos NISC para o Corpo de Bombeiros 

não observou a reforma de áreas de atuação efetivadas por essa Corporação. 

A Corporação já tinha feito uma reforma no sentido de descentralizar e 
aproximar a atuação dos bombeiros das comunidades; nova divisão de área de 
abrangência dos Batalhões de Bombeiros. O projeto de reforma teve êxito, que 
os autores do projeto dos NISC ignorou. A Corporação vê muitos problemas 
[de caráter técnico] na elaboração e execução do projeto, mas não são 
suficientes para se criar um movimento de boicote ao projeto. (Capitão 
Anderson de Barros, entrevista). 

  
Não foi constituída uma tecnologia administrativa para avaliar o desempenho dos 

bombeiros lotados nos NISC. A não-existência formal dessa metodologia, e mesmo da tecnologia 

administrativa que deveria ser empregada no âmbito dos NISC, aumenta a margem para 

comportamentos oportunistas. 
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Não existem avaliações nem da SDS nem da Corporação a respeito do 
desempenho da atuação dos bombeiros nos NISC. O sucesso, a eficácia e 
eficiência estão fadados a uma atuação personalista, e não a algo 
institucionalizado. (Capitão Anderson de Barros, entrevista). 

 
Nessa entrevista ressaltou-se que os principais problemas da integração das polícias e o 

Corpo de Bombeiros são decorrentes do desenho institucional dessas forças. A Polícia Militar, 

por ter hierarquia e uma cadeia de comando militarizada, teria inerentemente maior capacidade 

de integração com o Corpo de Bombeiros; diferentemente da Polícia Civil, que não funciona com 

o mesmo grau de hierarquização e não tem o grau de controle social sobre seus integrantes em 

comparação com as duas primeiras.  

De acordo com o capitão Anderson, a execução desse projeto teve como principais falhas: 

a) o baixo nível de conhecimento sobre o meio ambiente, em que a atuação seria em 

conjunto (não foram feitos diagnósticos aprofundados nas comunidades); 

b) os objetivos da reforma não foram difundidos entre os integrantes do sistema de defesa 

social, tendo em vista as especificidades das Polícias Civil e Militar e do Corpo de 

Bombeiros, ocorrendo, segundo o ponto de vista desse último, uma integração mais 

espacial do que institucional.  

O arcabouço do projeto não contemplava providências (decretos, leis complementares, 

portarias, etc.) para integrar as organizações, constituindo então nesse projeto um vínculo 

institucional inadequado em relação à Secretaria de Defesa Social, ausente de qualquer controle 

de desempenho. Conforme March (et al., 1993 apud REZENDE, 2002) “por ter objetivos 

múltiplos e grande escopo, reformas são difíceis de implementar”. 

A quinta e última entrevista foi realizada com a gerente geral de Articulação e Integração 

Institucional e Comunitária, Maria de Fátima Bezerra Rodrigues Costa, atualmente responsável 
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pela execução do projeto Gestão Operacional Comunitária desde o início de 2004 até janeiro de 

2005.  

Em relação ao projeto de policiamento comunitário, a função dessa entrevista deve-se ao 

fato de que Maria de Fátima está vinculada às atividades de formulação e de avaliação do projeto. 

Com as mudanças no secretariado, que processos de execução da gestão operacional comunitária 

devem ser mantidos ou modificados; quais as diretrizes válidas e quais as que merecem revisão?  

Do ponto de vista desta dissertação, esta entrevista fornece dados sobre o último estado do 

projeto, antes intitulado Polícia Comunitária, o qual teve sua formulação inicial, em grande parte, 

elaborada pelo tenente-coronel PM José Amaro Custódio Filho. Suas afirmações foram no 

sentido de apresentar o projeto e sua razão de ser. 

  A gerente geral expõe sua opinião sobre o que foi feito do projeto original e que medidas 

devem ser tomadas para corrigir suas falhas em um contexto de contingenciamento orçamentário 

e pressão da mídia e da sociedade por eficiência no controle da criminalidade. 

A Secretaria de Defesa Social continua a executar o Projeto de Gestão Operacional 

Comunitária. Depois da entrada do novo secretário, foram realizados alguns ajustes. A atual 

gestão vê o projeto como uma proposta de construir uma polícia diferenciada da polícia 

tradicional. 

 
Continua, no Estado de Pernambuco, a implementação do Projeto de Gestão 
Operacional Comunitária. Atualmente, com o novo secretário de Defesa Social, 
o projeto está passando por uma adaptação, ou seja, ajuste do modelo. A Gestão 
Operacional Comunitária, por si mesma, enquanto projeto, era coerente com 
uma proposta de se construir uma polícia diferenciada da tradicional sem que, 
para isso, ocorra afastamento de nossa realidade. (Maria de Fátima Bezerra 
Rodrigues Costa, entrevista). 

 
Segundo a entrevistada, o Projeto de Gestão Operacional Comunitária foi tecnicamente 

bem estruturado, mas a ingerência política comprometeu seu desenvolvimento conforme as 
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diretrizes iniciais. Os locais onde os núcleos deveriam ser instalados no Interior do Estado eram 

indicados por interesses políticos. O critério estabelecido para a construção dos núcleos na 

Região Metropolitana de Recife era o de disponibilidade de espaço geográfico. 

[...] o desgaste do projeto deveu-se mais ao atendimento às demandas políticas 
[ingerência política] do que propriamente falhas de arquitetura do projeto. A 
instalação dos núcleos na Região Metropolitana do Recife foi baseada, na 
época, na possibilidade de existirem espaços geográficos disponíveis, e os 
núcleos construídos no Interior atenderam a interesses políticos. (Maria de 
Fátima Bezerra Rodrigues Costa, entrevista). 

 
As alterações orçamentárias na área de segurança em razão da conjuntura política 

nacional (mudança de governo e nova política da Senasp) diminuíram a capacidade de alguns 

Estados − no caso Pernambuco − de manter o nível de investimento e custeio da estrutura, 

especificamente o policiamento comunitário representado pelos NSC e NISC. 

No início do projeto, havia uma fonte importante de recursos, a Celpe, cujas 
limitações já eram conhecida, além dos recursos via PNSP por intermédio do 
FNSP. Mudanças de ordem política na gestão da Senasp [2003] tornaram mais 
incertas a provisão de recursos além de um nível mínimo, o que levou a uma 
amplificação do grau de tecnicalidade da gestão da SDS, não para tornar mais 
eficaz no combate ao crime, mas para adequar-se ao cenário de cortes 
orçamentários. (Maria de Fátima Bezerra Rodrigues Costa, entrevista). 

 
Do ponto de vista dos que implementaram o “ajuste do modelo”, aqui representado pela 

fala Maria de Fátima, esse projeto foi executado com um elevado somatório de investimentos na 

área de Segurança Pública em Pernambuco sem que houvesse concomitante queda nos índices de 

criminalidade. O projeto, iniciado em 2001 com os NSC e os NISC, por esse discurso, não teve o 

objetivo de constituir-se uma polícia comunitária, mas, antes, ter melhor desempenho 

institucional, em virtude de maior organização gerencial, atuando com menores margens de erro 

− mais notificações de ocorrência, mais investigações efetuadas, que chegaram à conclusão, 

maior circulação de informações sobre criminalidade entre os responsáveis pela linha de 

montagem da segurança, etc. 



 91 

 Pode-se entender que foi executado um projeto sem fundamentos de autosustentabilidade 

em longo prazo; projetou-se e construiu-se uma estrutura cuja manutenção exigiria uma provisão 

orçamentária constante e crescente para atingir a meta de 320 núcleos. Com as mudanças no nível 

do gerenciamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a ausência dos recursos da 

privatização de empresas públicas, o Estado de Pernambuco não teve dotação orçamentária capaz 

de manter os NSC e NISC da forma como foram concebidos. Dado que para a opinião pública e 

as avaliações internas do governo do Estado não se podia abandonar o que fora feito, procurou-se 

ordenar a estrutura já feita de modo a corrigir a má alocação inicial. 

Apesar dos investimentos realizados na área de Segurança Pública, não houve a 
esperada queda nos índices de criminalidade. O governador Jarbas Vasconcelos 
espera respostas mais positivas. Não era possível começar do zero, deveria 
haver continuidade, aproveitar as estruturas dos núcleos já construídas. Não 
vamos acabar com os instalados, mas vamos, em longo prazo, transformá-los 
em NISC. Não serão mais construídos núcleos este ano. A proposta é trabalhar 
com os que existem e alocá-los para o combate à criminalidade com o uso de 
trailers, de alta mobilidade, acompanhando as regiões de maior incidência 
criminal. (Maria de Fátima Bezerra Rodrigues Costa, entrevista). 

 
De acordo com o novo secretário da SDS, João Braga, a construção da informação seria 

feita a partir de elementos da prática policial para averiguar o desempenho da ação do policial 

lotado em certa região, enfatizando a idéia, assumida também pela entrevistada, de que, em um 

projeto gerencial, a comunidade é mais usuária do que interlocutora da ação policial em geral; a 

segurança seria vista mais como um serviço do que um direito.    

O que está acontecendo na segurança pública é a implementação de uma 
política pública de natureza gerencial, utilizando recursos de informações 
existentes e constantes na prática policial, como boletim de ocorrências, apenas 
rearrumando esses elementos de modo a constituir melhor relação entre 
investimentos e resultados (queda de criminalidade) auxiliado por uma 
avaliação da atuação policial em cada área (monitoramento), na qual a 
comunidade é apenas mais um ator, cuja participação nesse sistema será dada 
mais por um viés de consumidor que questiona o serviço do que propriamente 
um ator político. (Maria de Fátima Bezerra Rodrigues Costa, entrevista). 
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A execução do projeto baseou-se a partir de um contexto de altas taxas de criminalidade, 

diretrizes governamentais sugerindo mudanças institucionais nas policias, sem ter referenciais 

que permitissem a construção e execução de determinadas mudanças organizacionais que 

pudessem ser a escolha mais razoável de controlar a criminalidade e interagir com a sociedade. 

O projeto que está sendo executado não teve nenhum referencial teórico 
específico. O que subsidiou sua elaboração foram pesquisas realizadas pela 
SDS na atuação das Secretarias de Segurança Pública de outros Estados, as 
altas taxas de criminalidade do Estado, a recomendação federal de mudanças no 
sentido da integração das polícias e maior interação com a 
sociedade/comunidade para os sistemas estaduais de segurança pública. (Maria 
de Fátima Bezerra Rodrigues Costa, entrevista).  

 
Na interpretação da entrevistada, haverá a continuidade do PGOC, mas sem nenhuma 

alusão à Polícia Comunitária. O discurso da SDS é que será feito um trabalho para desenvolver 

uma “polícia diferenciada da tradicional”. A reforma da polícia iniciada em 2000, com um 

discurso intitulado de “filosofia” de Polícia Comunitária, tornou necessária a realização de outra 

reforma para ajustar o modelo às vicissitudes locais. Light afirma que “as reformas criam 

conseqüências não antecipadas e resultam muitas vezes da competição de idéias conflitantes” 

(LIGHT, 1997 apud REZENDE, 2002).  

Para Maria de Fátima, a ingerência política comprometeu o desempenho do projeto. Um 

dos motivos para redimensionar e ajustar o “modelo” foi a limitação orçamentária, e uma das 

falhas do projeto foi ter sido apresentado como um “pacote de soluções”, guiado pelo objetivo de 

baixar os índices de criminalidade no Estado de Pernambuco. Nesse sentido, como a reforma 

sugeriu mudanças na organização do poder e nos mecanismos de controle, criaram-se problemas 

de implementação (SEIDMAN, 1998 apud REZENDE, 2002).  

Ao mesmo tempo, com as expectativas crescentes sobre a capacidade de controle da 

violência na qual esse projeto seria melhor do que os outros anteriormente implementados − e 

como Pernambuco apresentou e apresenta elevados índices de criminalidade, somados às 
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demandas da sociedade por mais controle do crime −, houve a constituição de altas expectativas 

difíceis de ser atendidas, seja pelo desenho institucional das três forças e das dificuldades em 

acomodá-las em um sistema integrado de defesa social, seja pela natureza cambiante e complexa 

da criminalidade (PETERS; SAVOIE, 1996 apud REZENDE, 2002). 
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3 AS METODOLOGIAS DE MEDIDA DA CRIMINALIDADE NO FOGO CRUZADO 

DO DEBATE POLÍTICO 

 

Como foi observado nas entrevistas do segundo capítulo, o elemento causador de maior 

entrave ao estabelecimento de uma política pública na área de segurança, rigorosamente 

gerencialista, seria o elemento da ingerência política.  

Com exceção de um único entrevistado o ten. cel. Custódio, todos afirmaram que a 

ingerência é o maior gerador da não-execução completa do projeto.  

Esse elemento chamado de ingerência política pelos entrevistados, e assumido como uma 

idéia válida neste trabalho, é um elemento constituinte do que no início do segundo capítulo foi 

chamado de modelo de gestão autoritário-burocrática de atuação das polícias. Tal modelo 

assumiria as seguintes características: ausência de identidade profissional; atuação em ciclos 

incompletos e concorrentes; falta de mecanismos e/ou instituições de supervisão e forte 

ingerência dos governos estaduais. 

A ingerência política é mais vista, neste estudo, como resultante da operacionalidade das 

polícias, caracterizada pela orientação via forças políticas, do que propriamente a indicação 

técnico-estratégica de base científica, em que essa instituição coercitiva estaria vinculada ao 

aparato do sistema de Segurança e Justiça, sendo independente do Executivo.  

Desse modo, a implementação do Projeto de Policiamento Comunitário de base 

gerencialista necessitaria, para começar a ser executado, de estruturação cientificamente 

orientada, que, nesse campo, significa a constituição de banco de dados gerencial, cuja 

metodologia passaria pela discussão de uma comunidade científica. O desenvolvimento e 
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o tratamento dos dados acumulados seriam objeto de discussão dessa comunidade ao mesmo 

tempo em que fundamentariam as ações da defesa social em longo prazo. Também forneceria 

dados atendendo a todos os requisitos de eficácia e confiabilidade para as ações táticas pontuais.  

Contudo, como foi relatado pelos entrevistados no capítulo anterior, e como será visto 

neste capítulo, quando do lançamento dos boletins sobre a criminalidade nacional, o debate está 

encerrado no campo ideológico, significando resistência à adoção de metodologias científicas, 

gerenciais nesses projetos de policiamento, porque, aventando uma hipótese relativamente 

ousada, a adoção radical do gerencialismo pode representar que os dados deveriam ter 

publicidade, o modo de coleta publicamente discutido por uma comunidade científica, e o poder 

discricional de um governo do Estado ou de uma secretaria sobre os dados apreendidos seria 

bastante diminuídos.  

Em um jogo em que os atores de um governo em posição executiva devem demonstrar 

eficácia para isso ou aquilo em uma sociedade, os dados com potencial de mostrar que muito das 

políticas na área de segurança têm baixa eficácia podem significar suicídio político.                                             

A proposta deste capítulo é discutir as metodologias de medida dos fenômenos criminais, 

não como uma crítica epistemológica verificando sua eficiência na capacidade de mensuração da 

criminalidade − seja ela restrita a homicídios, seja abrangente para outras categorias de delitos −, 

mas debater o uso político dos resultados obtidos por essas metodologias.  

O Plano Nacional de Segurança Pública indicava às Secretarias Estaduais o imperativo de 

uma implantação, em médio e longo prazos, de formas de policiamento denominadas pela 

alcunha geral de “policiamento comunitário”, nessa normativa buscando aumentar a eficácia da 

polícia somada ao pressuposto de que o policiamento comunitário necessita de constante provisão 

de informações a fim de elaborar diagnósticos sobre a criminalidade, para agir com eficiência. 



 96 

Como conseqüência, fez os Estados adotarem formas de registros e de organização dos 

dados de criminalidade que pudessem ser mais sistematizados que os dados obtidos com fins 

meramente judiciais e administrativos, possibilitando aos órgãos policiais a elaboração de 

inferências estatisticamente válidas, capazes de nortear as políticas públicas na área de 

Segurança.35  

Assim, demonstrar-se-á, neste capítulo, que não houve um debate metodológico 

cientificamente orientado, e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco estava mais 

preocupada com as metodologias que mostrassem os dados mais ajustados aos seus interesses 

políticos do que com os processos metodológicos que pudessem assegurar ao policiamento 

comunitário a devida provisão de dados necessária à sua atuação conforme as diretrizes do Plano 

Nacional de Segurança Pública. 

 
3.1 BANCO DE DADOS COM FINS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS E BANCO DE 

DADOS COM FINS GERENCIAIS 

 

Para iniciar a análise da qualidade e natureza dos bancos de dados do Ministério da 

Justiça (Senasp) e do Ministério da Saúde (SIM), constrói-se, neste momento, a conceituação dos 

tipos de banco de dados presentes na burocracia estatal, tendo em mente que existem diferenças 

entre a apropriação de informações para simples registro e a apropriação sistemática com fins de 

inferência e formulação de políticas públicas.  

Saliente-se que, para o controle eficaz da criminalidade, quaisquer que sejam as formas de 

policiamento “comunitário” ou “tradicional”, é necessária uma forma de banco de dados que 

permita a provisão rápida, capaz de responder na mesma velocidade que a dinâmica criminal ao 

                                                 
35 Adiante, falar-se-á a respeito das principais formas sob as quais os dados podem ser organizados no âmbito do 
Estado: banco de dados com fins administrativos ou judiciais e banco de dados com fins gerenciais.   



 97 

contrário dos modelos usuais de banco de dados (administrativos) que não têm, intrinsecamente, 

essa capacidade de fornecimento de informações. 

Os banco de dados com fins judiciais e administrativos se caracterizam por atuar 

conforme procedimentos de qualquer instituição que integra a máquina do Estado; ou seja, ao se 

estabelecer uma lei cuja função é reger a interação das pessoas em determinado território, caberia 

ao Estado tomar conhecimento dos casos que podem infringir o ordenamento jurídico “normal” 

de monopólio do uso da violência e a provisão do bem público segurança. Nesse sentido, para as 

instituições estatais de natureza coercitiva, deve haver provisão de informações na “ponta” do 

sistema (o policial possuindo informações sobre seu espaço de atuação) para melhor prover a 

ordem pública.  

Os bancos de dados gerenciais são constituídos por registro dos casos do mesmo modo 

que os bancos judiciais e administrativos.36 Porém, ao invés de servirem exclusivamente para 

verificar a violação de direitos por indivíduos e o que será feito com esses indivíduos no sistema 

de Justiça (a notificação de casos), obedecem a uma metodologia de caráter científico, 

publicamente discutida e sujeita a revisões a fim de aperfeiçoar o poder de o modelo captar 

informações e verificar se há tendência na prática dos delitos, quais os delitos típicos e se há 

alguma ordem de causalidade nos fenômenos criminais registrados. 

Desse modo, enquanto nos bancos administrativos o registro não é rigorosamente 

fiscalizado, sujeito à ingerência das pessoas do sistema de Justiça, que estão na “ponta” do 

sistema, a confiabilidade desse tipo de banco de dados, porque ou os casos são registrados 

conforme as conveniências do poder político, da classe social ou de quem cometeu o crime, ou 

                                                 
36 Sobre os conceitos de “judiciais e administrativos” e “gerenciais”, cf. Kahn (2000).          
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muda-se o registro oficial37 sem nenhum conhecimento público e trabalho de compatibilização 

com o modo de registro anterior38 de modo a tornar-se difícil a construção de séries históricas, 

fundamentais para gerenciar uma política pública, observando-se desde a implementação até a 

fase de avaliação. 

Em suma, os bancos de dados judicial e administrativo trabalham o caso individual do 

infrator do crime e as providencias relacionadas sem nenhuma sistematização. Já o gerencial, 

agrega casos, delimita as especificidades e procura observar padrões de delito enquanto 

fenômenos sociais que têm uma natureza apreensível conforme a metodologia científica de 

instrumentos estatísticos e matemáticos.  

Essa diferença é que permite estabelecer os diagnósticos para políticas preventivas e 

repressivas de longo prazo. Portanto, a questão da leitura “orientada por teoria” é muito relevante 

do ponto de vista estratégico. Envolve também o fato de que mudanças estruturais são processos 

de longo prazo, e quando não há objetivos claramente delineados na leitura e provimento desses 

dados, é impossível coerência e continuidade. 

Com essas conceituações de banco de dados, nortear-se-á a análise das tentativas da 

Senasp em construir um sistema de informações agregadas, o qual possibilitaria construir 

políticas públicas mais “ajustadas” ao contexto nacional e às realidades vividas pelas secretarias 

estaduais. Note-se que essa tentativa de modificar a natureza dos bancos de dados estaduais, 

elaborando um sistema nacional de estatística de segurança pública e de justiça criminal, foi uma 

reforma com o objetivo de aumentar o desempenho em termos de execução de modelos de 

                                                 
37 Sobre os meios de registro e controle das atividades investigatórias e administrativas nas delegacias de polícias do 
Estado, cf. Zaverucha (2003, cap. 5, p. 77-98). 
38 Em 2002, o Estado de Pernambuco passou a unificar o banco de dados de segurança pública utilizando os registros 
da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica, usando um novo Boletim Único de Ocorrência: “[...] também 
vem contribuindo para o combate ao crime, o Boletim Único de Ocorrência, que está sendo implantado no Estado, 
permitindo um mapeamento preciso das áreas de maior criminalidade.” (JARBAS entrega..., 2002).  
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apreensão de dados confiável, que nem sempre contou com a cooperação das secretarias 

estaduais, como se verá adiante.  

Não se sabe as razões da não-cooperação dos outros Estados na constituição de bancos de 

dados de natureza gerencial na área de segurança.  Como este estudo se direciona ao Estado de 

Pernambuco, do qual temos informações sobre a relação da Secretaria Estadual com a Senasp e 

sobre as repercussões políticas de estudos publicados − a exemplo do Mapa da Violência II, III e 

IV e a pesquisa de Túlio Kahn, Panorama da Criminalidade nos Estados: uma tentativa de 

classificação e interpretação −, serão omitidas as demais Unidades da Federação.  

Os argumentos terão esta seqüência: falar-se-á sobre o Plano Nacional de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça (2000), cujas providências exigiam a criação de uma base de 

dados que possibilitasse o acesso rápido às informações; lançamento da pesquisa da Unesco − 

Mapa da Violência −, usando base de dados da área de saúde, focando especialmente os 

homicídios; a pesquisa de Túlio Kahn, Panorama da Criminalidade, cuja inovação foi elaborar 

um mapa da criminalidade com dez variáveis em vez da tradicional focalização em homicídios. 

Para cada pesquisa lançada, após a divulgação das diretrizes do Plano Nacional, expõe-se 

o debate na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco sobre os resultados dessas metodologias, 

para se possa entender a relação entre metodologia, produção científica e opinião das instituições 

coercitivas sobre essa produção. A idéia é demonstrar que o debate provocado pela divulgação 

dos dados e as polêmicas que esses encerram têm como principal fonte a própria Secretaria de 

Defesa Social de Pernambuco por não ter os dados publicados como em uma instituição de 

caráter científico. 

Apesar de o Plano Nacional exigir a remodelação do seu sistema de dados criminais em 

bases científicas como forma de apoio técnico à execução de programas de policiamento 
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comunitário, exigidos pelo próprio Plano, não houve por completo a transformação do banco de 

dados criminais, de  administrativo a gerencial. Desse modo, mantidas essas bases (ceteris 

paribus)  no sistema de informação da SDS, sempre teremos elogios ou críticas negativas a 

quaisquer pesquisas lançadas, conforme os interesses políticos dos governos de plantão. 

 

3.2 PESQUISAS DIVULGADAS APÓS O LANÇAMENTO DO PLANO NACIONAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA  

 

3.2.1 Contexto da realização do levantamento de ocorrências criminais da Senasp 

 

Em 2001, o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, executou algumas medidas39 no cumprimento do Compromisso n.º 15 do Plano Nacional 

de Segurança Pública que, em linhas gerais, recomenda a “[...] construção de uma base de dados 

que permita um acompanhamento de dados criminais, índices de violência e dos dados cadastrais 

das polícias” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2000, p. 24) .  

Dentre as medidas executadas, destaca-se a realização de um levantamento ordenado em 

dois processos de coleta de informações: um destinado a reunir informações sobre ocorrências 

criminais e atividades policiais; outro dedicado a traçar o perfil das organizações policiais 

brasileiras nas 27 Unidades da Federação mediante o envio de dados das respectivas Secretarias 

Estaduais de Segurança Pública. 

Com relação ao levantamento de ocorrências criminais elaborado pela Senasp − iniciado 

em 2001 com dados retroativos a 1999 −, foram construídas dez tabelas para o Brasil, Regiões, e 

Unidades Federativas. As tabelas são as seguintes:  

                                                 
39 Programa de Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança (Infoseg) e criação do Comitê de 
Acompanhamento e Integração dos Programas Sociais (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2001, p. 17). 
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Homicídios dolosos; lesões corporais; furto de veículos; outros furtos; roubo de veículos; 

outros roubos; roubo seguido de morte (latrocínio); extorsão mediante seqüestro; estupro e 

atentado violento ao pudor. 

Cumpre mencionar que um dos principais problemas identificados no processo de coleta 

dos dados para a constituição do Levantamento de Ocorrências Criminais da Senasp é o fato de 

não existir padronização nos sistemas estaduais de classificação dos crimes. A existência de 27 

sistemas estaduais com classificações diferentes compromete a realização da uniformização dos 

conteúdos informados nos relatórios estatísticos dos Estados, gerando informações acríticas e 

não-relacionais. Isso dificulta o manuseio dos dados para averiguação da sua qualidade e 

consistência. Um exemplo da precariedade da arquitetura da base de dados da Senasp foi o 

problema detectado pela Folha de S. Paulo, em que alguns Estados brasileiros enviaram à 

Secretaria Nacional números menores de homicídios dolosos (aqueles em que há intenção de 

matar) dos que foram divulgados em seus boletins oficiais: 

[...] a secretaria criou um banco de dados que reúne estatísticas dos principais 
crimes nos Estados entre 2001 e 2003 para fazer comparações. O envio dos 
índices é requisito para o repasse de verbas do Fundo Nacional de Segurança 
Pública. Mas como os Estados adotam critérios diferentes para elaboração de 
dados, a comparação fica, no mínimo, imprecisa. O caso mais emblemático é o 
de Pernambuco. O número de homicídios de 2003 que foi divulgado pelo 
governo estadual é quase o dobro do que foi repassado à Senasp. Em 2003, a 
Secretaria de Defesa Social anunciou que ocorreram 4.513 assassinatos no 
Estado. Mas, no quadro da Senasp, constam apenas 2.388. (SEIS Estados..., 
2005).  

 
3.2.2 Mapa da violência: os jovens do Brasil  
 

O Mapa da Violência: os jovens do Brasil, é uma série de pesquisas e atividades que a 

Unesco vem desenvolvendo e coordenando desde 1997 com o apoio de vários organismos 
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nacionais e internacionais. Essas publicações pretendem realizar uma leitura sociológica da morte 

violenta dos jovens brasileiros.  

Trata-se de uma metódica tarefa de prospecção das características, valores, 
atitudes e comportamentos da juventude para colaborar com a análise e 
estruturação de políticas destinadas a enfrentar a violência, um dos flagelos que 
manifestam as modalidades de exclusão capazes de tornar essa juventude 
vulnerável. (WAISELFISZ, 2001, p. 1) 

 
Em 1998, a Unesco, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, elaborou e divulgou o 

primeiro mapa. Foram utilizados os dados de óbitos, no período 1979-1996, disponibilizados pela 

Base de Dados Nacional do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Datasus, do 

Ministério da Saúde, para as faixas etárias de 15 a 24 anos e para o conjunto da população; o 

segundo mapa foi organizado com os dados do período 1989-1998 e divulgado em 2002; o 

terceiro, contando com novas informações disponibilizadas pelo SIM, cobriu a década de 1991 a 

2000, e o mais recente foi divulgado em 2004, abrangendo o período 1993-2002. 

 

 3.2.3 Panorama da criminalidade nos Estados: uma tentativa de classificação e 

interpretação 

 

Panorama da criminalidade nos Estados: uma tentativa de classificação e interpretação é 

um estudo elaborado por Túlio Kahn com a finalidade de verificar o “panorama geral da situação 

da criminalidade do país”. Para construir tal panorama, Túlio Kahn utilizou-se de dados de 
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criminalidade40, de “informações das políticas de segurança”,41 das “condições de vida da 

população” e “configurações demográficas das regiões”.42 

Com base nas dez tabelas de diferentes tipos de crime e utilizando o método de análise de 

cluster,43 foi realizada inicialmente a distribuição dos 27 Estados em três diferentes categorias, de 

acordo com os graus de criminalidade: “baixo índice de criminalidade”, “médio índice de 

criminalidade” e “alto índice de criminalidade”. A fim de fornecer um quadro geral, para cada um 

dos três grupos de Estados − de baixo, de médio e de alto índice de criminalidade, o autor 

acrescentou informações sobre as políticas de segurança e indicadores demográficos e das 

condições de vida da população. 

Depois da agregação desses dados, elaborou-se nova distribuição dos Estados mais ou 

menos violentos do País. Estados freqüentemente colocados na lista dos mais violentos pelas 

taxas de homicídios,44 como Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro, na nova distribuição, 

passaram a figurar entre Estados de média criminalidade; Estados como Rio Grande do Sul e 

Distrito Federal, detentores de baixos índices de homicídios, emergiram como regiões de alta 

criminalidade. 

                                                 
40 Dados de 1999 a 2000 disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
41 Porcentagem dos gastos em segurança no orçamento, salários base dos policiais, taxas de encarceramento, taxa de 
policiais por habitantes e posse ilegal de armas de fogo.  
42 Porcentagem da população urbana, densidade demográfica, crescimento demográfico, mortalidade infantil, 
participação no PIB nacional, analfabetismo, número de matrículas no ensino superior, utilização de energia 
industrial, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e renda per capita. 
43 Análise de cluster, também denominada de classificação multivariada, é um conjunto de procedimentos que visa 
agrupar e discriminar grupos de indivíduos, regiões ou qualquer objeto. Esses agrupamentos ou clusters são 
constituídos definindo-se critérios baseados em distâncias. Distância é uma medida matemática de similaridade, que 
pode ser geográfica, temporal ou baseada em qualquer característica do objeto. Quando são utilizadas diversas 
variáveis, é possível a construção de grupamentos em que o critério de similaridade está distribuído entre diversas 
características (cf. PEREIRA, (2003).     
44 O fato de existir problemas sérios de subnotificação em relação aos crimes cometidos contra o patrimônio leva 
especialistas e a produção teórica sobre o aumento e/ou diminuição da criminalidade a adotar a taxa de homicídios 
como indicador de criminalidade para as cidades, Estados e regiões do Brasil. Isso  ocorre pelo fato desta modalidade 
de crime apresentar menos problemas legais de classificação e de subnotificação.               
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Dependendo da forma de se definir a criminalidade e seus indicadores de mensuração, 

serão obtidas diferentes listas ou distribuição de Estados mais ou menos violentos. Segundo Túlio 

Kahn: “Nenhuma delas é necessariamente melhor ou pior e não se trata de advogar que esta é a 

forma correta de mensurar o problema. Trata-se antes de uma maneira alternativa de observá-lo e 

é importante notar que ela produz resultados bastante distintos dos tradicionais divulgados.” 

(KAHN, 2002, p. 2). 

Para Túlio Kahn, o objetivo da pesquisa é gerar informações qualificadas sobre o 

fenômeno da criminalidade para subsidiar o planejamento de uma política de segurança pública 

nacional “coerente” e de “longo prazo” − detectar os Estados mais violentos do País; as 

características em comum que os Estados apresentam com menores e/ou maiores índices de 

criminalidade; as políticas de segurança que vêm sendo adotadas pelos Estados com maiores e/ou 

menores índices.            

O objetivo aqui não é o de classificar os estados, intento que invariavelmente 
provoca a grita daqueles prejudicados pela nova maneira de organizar os dados 
e os aplausos dos beneficiários. Muito mais interessante do que avaliar que 
estado supera o outro neste ranking macabro, é tentar extrair o que em comum 
ou de diferente tem os estados com baixos ou com elevados índices de 
criminalidade. Que características, enfim, parecem contribuir ou amenizar o 
fenômeno, de modo a extrair, eventualmente, um receituário para reproduzir as 
características boas e eliminar as ruins. (KAHN, 2002, p. 2). 
  

3.3 Debate político sobre os resultados científicos: ponto de vista da Secretaria de Defesa 

Social de Pernambuco 

 

O debate será apresentado na forma de cenários; cada um é uma unidade composta de 

duas partes: descrição da pesquisa pelos jornais e a opinião da Secretaria de Defesa Social sobre 

ela; intitulando a pesquisa (qual é a pesquisa?) e a reação da SDS de Pernambuco, apresentada 

pelos sucessivos secretários (qual foi a reação?).  
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Como anteriormente relatamos a nossa versão sobre o debate entre a SDS e os resultados 

das pesquisas lançadas, já é sabida a nossa opinião, balizada pelos conceitos de banco de dados 

administrativo e gerencial e, como é de nosso interesse que o leitor tire as suas próprias 

conclusões optamos por expor as falas de natureza documental, anunciando as pesquisas como 

também as reações dos setores interessados, como a SDS por exemplo, destacamos que nessa 

parte as fontes são de ordem jornalística, dada a impossibilidade de realização de uma pesquisa 

etnográfica buscando apreender o pensamento institucional da SDS. 

PRIMEIRO CENÁRIO 

Qual é a pesquisa? 

Mapa da violência II: os jovens do Brasil, apresentando um quadro sobre a violência no 

Brasil com dados coletados entre 1989 e 1998 e divulgados em 2000, focalizando os óbitos que 

tiveram como causa os homicídios, suicídios e acidentes. 

Pernambuco foi o Estado que apresentou o maior índice de óbitos por violência 
causada por homicídios, acidentes de trânsito e suicídios do País, entre a 
população jovem − de 15 a 24 anos. A taxa registrada no Recife foi de 305,75 
para cada 100.000 habitantes, enquanto que no restante do Estado o índice foi 
de 140,8. Esses dados constam do Mapa da Violência II, pesquisa realizada pela 
Unesco com a colaboração do Ministério da Justiça e do Instituto Ayrton 
Senna, divulgada ontem. O trabalho apresenta a situação do jovem no Brasil e 
servirá de base para implantação do Plano Nacional de Segurança Pública. 
(RECIFE lidera índices da violência, 2000. Grifos nossos). 

 

Qual foi a reação?  

Opinião da SDS sobre essa pesquisa, dada pelo seu representante, coronel Iran Pereira em 

2000: 

O Governo do estado voltou a contestar os números da pesquisa da Unesco que 
apontam o Recife como a cidade mais violenta do País. Conforme o secretário 
de Defesa Social, coronel Iran Pereira, muitas das mortes violentas computadas 
pelo estudo foram anotadas na capital apenas porque as vítimas faleceram nos 
hospitais de emergência do Recife. Segundo Iran pereira, existe uma grande 
diferença entre a pessoa falecer no Recife e ter sido vítima de violência na 
cidade. Muitas vezes as vítimas são baleadas ou atropeladas em cidades da 
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região metropolitana e até mesmo no interior, mas acabam morrendo nos 
hospitais da Restauração, no Getúlio Vargas ou Otávio de Freitas. Não é correto 
que esse óbito seja contabilizado como uma conseqüência da violência do 
Recife, afirmou o secretário. (GOVERNO contesta registro de assassinatos, 
2000. Grifo nosso).              

 

SEGUNDO CENÁRIO 

Qual é a pesquisa? 

Panorama da criminalidade nos Estados: uma tentativa de classificação e interpretação, 

feita com os dados de 1999 e 2000 e divulgado em 2002. Classificando o grau da criminalidade 

dos Estados com base em um conjunto de dez variáveis, diferenciando-se de outras pesquisas de 

foco exclusivo nos números de homicídios. 

Outra surpresa da lista recém-divulgada é a colocação de Estados que 
geralmente são vistos como muito violentos, como Rio de Janeiro, Pernambuco 
e Espírito Santo. Nenhum deles aparece entre os mais violentos do Brasil, pelos 
critérios de Túlio. É que, embora os três tenham índices altíssimos de 
homicídios, principalmente nas capitais, estão na média nacional quando se fala 
em outros crimes. (Superinteressante, Mapa da Violência , março 2002, p. 2). 

 

Qual foi a reação? 

Opiniões da SDS sobre essa pesquisa, dada pelo seu representante, Gustavo de Lima, em 

2002. 

Na opinião do secretário de Defesa Social do Estado, Gustavo de Lima, os 
critérios utilizados pelos pesquisadores da Unesco para traçar o perfil dos 
estados campeões de violência juvenil são ultrapassados. Segundo Lima, os 
trabalhos capitaneados pela ONU, como o elaborado pelo pesquisador Túlio 
Kahn, fornecem um panorama mais realista da situação da violência no País. O 
estudo de Kahn apontou Pernambuco como um estado de criminalidade 
mediana. Um exemplo de confronto entre as duas pesquisas é o ano de 2000. 
Enquanto Túlio Kahn aponta um índice de 45 homicídios para cada 100 mil 
pernambucanos, o número no Mapa da Violência da UNESCO é de 52 mortes.” 
(SECRETÁRIO discorda dos resultados, 2002). 

 
 Para o secretário, a pesquisa que melhor retratou o quadro de criminalidade em 
Pernambuco foi feita pelo sociólogo Túlio Kahn, coordenador de pesquisa do 
Instituto Latino-Americano para a Prevenção do Delito e o Tratamento do 
Delinqüente (Ilanud) da Organização das Nações Unidas (ONU). No trabalho, 
divulgado em março deste ano, ele separa os crimes passionais das estatísticas 
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comuns de violência urbana. (SECRETARIA contesta dados do mapa, de 
2002).  

    

TERCEIRO CENÁRIO 
  
Qual é a pesquisa? 

Balanço da Criminalidade realizado pela Senasp para o primeiro semestre de 2002 e 

divulgado em novembro de 2002, composto pelas mesmas dez variáveis utilizadas por Túlio 

Kahn na pesquisa Panorama da Criminalidade.      

A violência cresceu no Recife. Balanço divulgado, ontem, pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, revelou que 
a capital pernambucana apresentou aumento em quase todos os tipos de crimes 
analisados no primeiro semestre de 2002 em relação ao mesmo período de 
2001. Os casos de homicídios dolosos (com intenção), por exemplo, tiveram um 
crescimento de 45,70% na cidade. Além disso, dos 12 índices de criminalidade 
estudados, 11 deles aumentaram no Recife. (AUMENTO da violência no 
Recife, 2002). 

    

Qual foi a reação? 

Opinião da Senasp dada por seu representante, José Vicente Filho, sobre o aumento da 

criminalidade em Pernambuco e da SDS representada por seu secretário-adjunto, Renato Silva, 

em 2002.     

José Vicente Filho: 

[...] o aumento nos tipos de crime registrado no Recife pode estar diretamente 
relacionado a uma estatística mais precisa feita pela polícia pernambucana. O 
Recife está com um sistema de notificação que possibilitou o alcance de 
números representativos sobre criminalidade. No caso, o aumento dos 
homicídios dolosos não significa a ocorrência de mais crimes, mas o registro de 
casos que antes não chegavam ao conhecimento das autoridades. (LACERDA, 
2002).  
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Renato Silva: 
 

Renato disse que o balanço da Senasp é apenas um amontoado de números que 
não corresponde à realidade. Ele insistiu que Pernambuco está pagando o preço 
de possuir os melhores e mais precisos mecanismos de levantamento da 
criminalidade. Temos geomapeamento, boletim único e delegacias 
computadorizadas. Tudo isso dá um retrato mais fiel e verdadeiro de como a 
violência se comporta em nosso Estado. O que essa pesquisa mostrou é que 
quem usa a metodologia mais correta e transparente termina sendo penalizado. 
(LACERDA, 2002).  

 

QUARTO CENÁRIO 

Qual é a pesquisa? 

Mapa da Violência III: juventude do Brasil, apresentando um quadro sobre a violência no 

Brasil com dados coletados entre 1991 e 2000 e divulgados em 2002.     

Uma nova pesquisa divulgada ontem, em Brasília, pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência, e Cultura (Unesco), revela que Pernambuco 
lidera as estatísticas da criminalidade no País. O Mapa da Violência III, 
elaborado a partir da análise de informações do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade, do Ministério da Saúde, põe o Estado no primeiro lugar no 
ranking de homicídio. Em 2000, Pernambuco teve uma taxa de 52,3 
assassinatos para cada grupo de cem mil habitantes, superando Estados com 
traços de violência endêmica, como Rio de Janeiro, com 50,9 e Espírito Santo, 
com 46,7. O trabalho ressalta, sobretudo, o crescimento do número de 
assassinatos na faixa etária entre 14 e 25 anos, constante que nunca tantos 
jovens foram mortos no País. (NOVELINO, 2002).                                      

 

Qual e a reação?                                      

Opiniões da SDS sobre essa pesquisa, dada pelo seu representante, Gustavo de Lima, em 

2002. 

Como aconteceu em lançamento anteriores de perfis da violência em 
Pernambuco elaborados pela Unesco, a Secretaria de Defesa Social (SDS) se 
apressou em desqualificar os dados apresentados no Mapa da Violência III. 
Ontem de manhã, o secretário Gustavo Lima afirmou que o trabalho é defasado, 
pois só tem dados computados até 2000. Nos últimos dois anos, disse Lima, os 
números de assassinatos no Estado caíram cerca de 15%” (SECRETARIA 
contesta dados do mapa, 2002). 

  
A melhor forma de analisar a violência no Estado, segundo o secretário de 
Defesa Social, é avaliar estatística de outros crimes, como roubo, estupros e 
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seqüestros. Já está provado que homicídios em Pernambuco é praticado, na 
maioria das vezes, por pessoas conhecidas das vítimas. É o homicídio de 
proximidade que o Estado vem combatendo com o programa de segurança 
comunitária. (SECRETARIA contesta dados do mapa, 2002. Grifos nossos). 

  
A seleção das falas teve como critério o lançamento das pesquisas nacionais sobre a 

criminalidade. Como era objetivo desta dissertação apreender o comportamento da Secretaria de 

Defesa Social do Estado de Pernambuco com relação aos dados da criminalidade, a melhor 

oportunidade para observar seu pensamento, no contexto de implementação do policiamento 

comunitário e de elevados investimentos na área de segurança, foi a seleção dos 

discursos/opiniões dos seus representantes por ocasião do lançamento dos mapas e panoramas da 

violência e criminalidade, porque era o momento em que essa instituição deveria ter um 

posicionamento, concordando ou discordando dos resultados lançados por essas pesquisas.  

Ao que foi observado, discute-se mais sobre os números da criminalidade do que sobre o 

policiamento comunitário. O comportamento da SDS de Pernambuco, como se observa em 

qualquer instituição relacionada com a manutenção da ordem, pauta-se pela eficácia no controle 

da criminalidade. Todos os secretários45 são empossados com a condição de baixar os índices de 

criminalidade violenta. A entrevista concedida pelo então secretário Gustavo de Lima ao Jornal 

do Commercio, ilustra bem a ocorrência desse fenômeno em Pernambuco: 

JC – Os três últimos secretários de Defesa Social foram atropelados pelos altos 
índices de criminalidade. A atual gestão vai conseguir o que os outros não 
conseguiram? 
 
GUSTAVO – O projeto da Secretaria de Defesa Social não tem retorno. E 
mesmo que as pessoas passem, as instituições ficam. Com certeza, nós 
terminaremos nosso trabalho e voltaremos para o Ministério Público. Mas nós 
temos certeza que vamos derrubar as estatísticas de criminalidade Vamos 
conseguir debelar essa situação. (AS DUAS corporações..., 2001. Grifos 
nossos). 

  

                                                 
45 Desde sua institucionalização em janeiro de 1999, a SDS já contabilizou a cifra de quatro secretários de defesa 
social, a saber: general Adalberto Bueno da Cruz (1999); coronel da Ativa da Polícia Militar, Iran Pereira (segundo 
semestre de 1999 até 2001), promotor do Ministério Público, Gustavo de Lima (2001 até 2003) e atualmente o 
deputado estadual pelo Partido Verde, João Braga, assumindo em 2004. 
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Por esse parâmetro, o policiamento comunitário teria essa função precípua. Muito antes de 

constituir um melhor relacionamento com a comunidade, deveria ser implantado para trazer 

maior “sensação de segurança” para a comunidade, porque diversas pesquisas indicam que boa 

parte dos homicídios tem como causa conflitos interpessoais de vizinhos, e um policiamento 

desconcentrado espacialmente poderia diminuir a probabilidade de ocorrência desses delitos. Para 

isso, além da articulação e aproximação com a comunidade seria necessário um banco de dados 

de padrão gerencial, constituído por princípios científicos, e alocação eficiente do recurso escasso 

chamado de efetivo policial onde ele é mais necessário. 

Uma das questões sobre o banco de dados de natureza científica em que o gerencial se 

inclui é que sua construção, metodologia e operacionalização, como é usual no mundo científico, 

parte de um debate público em que as falhas e limitações são apontadas e posteriormente 

corrigidas. A objetividade é um elemento constituído institucionalmente; se isso não ocorre, 

como é muito comum na área de segurança, teremos, de um lado, uma instituição coercitiva, em 

que o acesso às informações de delitos é vedado ao público de pesquisadores; de outro, pesquisas 

sobre os mesmos objetos de delito, de resultados contrastantes com os números fornecidos pela 

SDS. Nesse fogo cruzado, aumentam-se as incertezas sobre qual dos modelos seria a melhor 

aproximação e explicação do que se passa no mundo social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os temas discutidos ao longo desta dissertação, tanto a contextualização da temática como 

os modelos gerenciais e as metodologias de medida, apontam para uma proposição que muito 

provavelmente tem alta empiricidade: a orientação gerencialista da nova administração pública 

foi implementada nas instituições coercitivas de modo diferenciado ao que foi realizado em 

outras instituições do Estado brasileiro. Explicando melhor: o gerencialismo tem a finalidade 

explícita de elevar a eficiência de uma instituição. Para isso, ele exige a constituição de banco de 

dados gerenciando as informações, a instituição de conselhos consultivos e deliberativos que 

obedecem ao desenho da Federação (conselhos municipais, estaduais e nacionais), ouvidorias 

(ombudsman), diagnósticos institucionais freqüentes, correção das falhas de atuação via plano de 

reformas cientificamente discutido e politicamente consensual; a elevação do grau de 

accountability sobre as instituições públicas seria um indicativo da eficiência das reformas. 

No entanto, se for observada a política pública na área de segurança, verifica-se que muito 

pouco desses requisitos foram efetivamente aplicados e institucionalizados. O gerencialismo 

significou para a área de segurança a adesão a uma “roupagem” gerencial, banco de dados 

estaduais, sistema único de segurança pública (SUSP), a criação de uma Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (Senasp), de um Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) e de um fundo 

específico para área (FNSP) entre outros. 

No entanto, o cerne das instituições coercitivas não foi alcançado pela “onda de reformas” 

da década de 1990. Quantos diagnósticos institucionais são feitos com freqüência sobre as 
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polícias enquanto política de Estado? Quantos planos de reforma são discutidos além da 

academia e recebem o apoio político de ampla maioria no Congresso? As polícias são 

transparentes como o são outras instituições ou continuam caixas-pretas? Existe controle social, 

os conselhos que incorporam a sociedade civil têm atribuição deliberativa ou têm a função 

decorativa para “inglês ver”? Por esses pontos, pode-se afirmar que uma das poucas medidas 

implementadas com razoável grau de sucesso foi a constituição de banco de dados de âmbito 

estadual e nacional. Contudo, mesmo assim, tem menor acessibilidade do que os bancos de dados 

de outras áreas (existe o Datasus; não o Datasusp). 

A hierarquia na Polícia Militar, as diversas polícias que existem na Polícia Civil e Militar, 

a compatibilização da filosofia do policiamento comunitário com o atual desenho institucional 

das Polícias Civil e Militar, a ingerência política do Executivo nas polícias não foram discutidas 

nessa reforma. 

O Estado de Pernambuco, como visto ao longo deste estudo, não ficou muito distante do 

quadro acima citado. A reforma ocorrida na Secretaria de Defesa Social, chamada Polícia 

Comunitária neste Estado, não foi capaz de transformar a prática policial cotidiana, aumentar a 

capacidade de gerar informações úteis e imediatamente aplicáveis por meio do banco de dado. A 

cultura militarizada da Polícia Militar (organização hierárquica e centralizada) continua como 

referência válida de comportamento desejado; a Polícia Civil continua a estruturar-se em torno de 

segmentos e grupos com origem em atividades especializadas e grupos de poder e detém o 

mínimo de comunicação entre si, existindo a “polícia dos delegados” a “polícia dos escrivões”, a 

“polícia dos agentes”. A integração das ações das Polícias Civil e Militar nem sequer foi pensada 

no âmbito legal. Apesar de terem sido criados os Núcleos Integrados de Segurança Comunitária, 

não foi institucionalmente contemplada a ordenação dos papéis das respectivas polícias dentro 
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desses núcleos nem o papel desse núcleo dentro do arcabouço institucional de cada uma dessas 

polícias. 

A política pública de segurança intitulada Polícia Comunitária não foi capaz de modificar 

as práticas arraigadas de décadas; como muitas vezes se diz na Ciência Política, “as instituições 

não viajam bem” (RODRIK; SUBRAMANIAN, 2003). As reformas devem promover 

modificações tantos nas instituições formais como nas informais, e, para alterar o campo informal 

integrante do cotidiano, primeiramente deve-se alterar o desenho institucional por onde se 

movem os atores e são delimitadas as formas de interações. 

Nesse sentido, o campo temático da reforma na segurança pública necessita da realização 

de mais trabalhos combinando as perspectivas da etnografia, incorporando a agência, as práticas 

concretas dos atores e a análise institucional; verificando não apenas o funcionamento das 

instituições coercitivas, mas debatendo − com o quadro que hora se apresenta − sobre os 

possíveis impactos e conseqüências nas práticas dos atores e das organizações se propusermos e 

executarmos outros arcabouços institucionais.    
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