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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar se as ações de defesa civil, 

desenvolvidas pela 6ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais (6ª RPM), contribuem para 

potencializar as suas ações de polícia comunitária. A Defesa Civil, para atingir seus objetivos 

de redução dos desastres e preservação do moral da população, deve ser entendida como um 

sistema integrado e articulado entre o poder público e a sociedade civil organizada, com a 

fundamental participação da comunidade mobilizada. No mesmo sentido, o sucesso da 

filosofia de polícia comunitária, como estratégia organizacional, depende do efetivo 

envolvimento comunitário para atingir a desejada paz social. Buscou-se identificar a interface 

entre as ações de defesa civil e polícia comunitária, a avaliação da percepção dos 

coordenadores municipais de defesa civil e dos policiais militares sobre os reflexos das ações 

de defesa civil na consolidação da filosofia de polícia comunitária, bem como a participação 

da 6ª RPM na criação e operacionalização das respectivas coordenadorias municipais. 

Evidenciou-se que as ações de defesa civil potencializam as ações de polícia comunitária a 

partir da percepção dos pesquisados. 

 

Palavras-chave: Defesa Civil, Participação, Mobilização, Polícia Comunitária, 6ª Região de 

Polícia Militar. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to examine whether the actions of civil defense, developed by 

the 6th Military Police Region of Minas Gerais (6th RPM), contribute to enhance their 

community police actions. The Civil Defense, to achieve their goals of disaster reduction and 

preservation of the moral of the population must be understood as an integrated and 

coordinated system between the government and civil organized society, with the vital 

participation of the community mobilized. Similarly, the success of the philosophy of 

community police, such as organizational strategy depends on effective community 

involvement to achieve the desired social peace. It tried to identify the interface between the 

actions of civil defense and community police, the assessment of the perception of municipal 

coordinators of civil defense and police officers about the consequences of the actions of civil 

defense in the consolidation of the philosophy of community police, as well as participation of 

the 6th RPM in the  creation and operacionalization of the respective municipal coordinating. 

It was evident that the civil defense actions potentiate the actions of community police from 

the perception of respondents. 

 

Keywords: Civil Defense, Participation, Mobilization, Community Police, 6th Military       

Police Region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas têm, no mundo 

todo, provocado desastres naturais de proporções nunca antes registradas. A esse propósito, a 

União por meio da Lei Federal nº 12 114, de 09 de dezembro de 2009, criou o Fundo 

Nacional sobre Mudanças do Clima, com a finalidade de assegurar recursos para apoio a 

projetos ou estudos e financiamento de empreendimento que visem à mitigação da mudança 

do clima e à adaptação da mudança do clima e aos seus efeitos. 

 

 Paralelamente, a globalização, com seus efeitos na economia, contribui para 

uma maior circulação de bens e serviços que no caso, principalmente, de produtos químicos e 

tóxicos favorecem a acidentes com contaminação de mananciais originando graves prejuízos 

ambientais e sociais. 

 

O passivo histórico materializado pela construção de cidades inteiras às 

margens de importantes rios, ou nas íngremes encostas das montanhas fez de Minas Gerais 

um estado com muitas áreas de risco. Surge então a demanda por estruturas institucionais para 

coordenação das diversas ações preventivas, de preparação para emergências, de socorro e 

reconstrução de áreas afetadas por desastres, essência do conceito de defesa civil. 

 

Nesse sentido, é preciso que o poder público, em todas as esferas, conscientize-

se que a Defesa Civil não é um órgão, mas sim, um sistema constituído por todos os órgãos 

públicos, pelas entidades privadas e pela população organizada. 

 

É por meio da mobilização comunitária que as pessoas têm oportunidade de se 

organizarem e se associarem para discutir os problemas comuns, buscar uma co-gestão das 

demandas locais, e de forma democrática e com ampla participação, viabilizar as soluções de 

consenso. A vulnerabilidade local pode ser reduzida se a comunidade estiver preparada e bem 

organizada. 

 No campo da segurança pública, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

vem consolidando a sua filosofia de Polícia Comunitária com base nos parâmetros 

estabelecidos pela Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública nº 04/2002-CG 

(MINAS GERAIS, 2002a). Portanto, a PMMG institucionalizou uma democracia 
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participativa na segurança pública, dando ênfase na solução de problemas e melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, com estímulo à mobilização comunitária, com especial 

atenção à constituição dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep). 

 

É oportuno destacar que a PMMG é o único órgão do estado que possui 

estrutura operacional em todos os municípios, funcionando 24 horas por dia para atendimento 

da comunidade. Como o desastre não tem hora e local para acontecer, um representante do 

governo próximo à população, com apurado senso de percepção de risco, pode contribuir 

sobremaneira para salvar vidas, evitar catástrofes e minimizar seus efeitos.  

 

A PMMG atua como órgão setorial no Sistema Estadual de Defesa Civil, e suas 

Regiões de Polícia Militar (RPM) constituem-se em Regionais de Defesa Civil (Redec) 

conforme previsão legal. As Redec estão subordinadas tecnicamente à Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, e desempenham um papel de coordenação e gestão da defesa civil 

em suas bases territoriais. Nesse contexto, a 6ª RPM destaca-se visto que é significativo o seu 

investimento em treinamento e capacitação, oferecendo aos seus profissionais e colaboradores 

cursos na área de defesa civil, por meio da sua Universidade Corporativa de Segurança 

Pública (UCSP).  

 

Assim, a presente pesquisa tem como tema a atuação da 6ª RPM em ações de 

defesa civil e sua interface com a filosofia de polícia comunitária: 2007 - 2010. O estudo foi 

delimitado a partir do ano de 2007, quando efetivamente foram criadas as 10 primeiras 

Regionais de Defesa Civil, sendo uma delas a Redec 6, com sede na cidade de Lavras no 

Estado de Minas Gerais. 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é analisar se o exercício das atividades de 

defesa civil pela 6ª RPM, nos municípios sob sua responsabilidade operacional, contribui para 

potencializar as suas ações de polícia comunitária. 

 

Com especificidade foram delineados os objetivos de identificar possíveis 

pontos de convergência e/ou divergência entre as ações de defesa civil e de polícia 

comunitária desenvolvidas pela 6ª RPM; avaliar a percepção dos policiais militares sobre a 

contribuição de suas ações em defesa civil na potencialização das ações de polícia 

comunitária e conhecer qual é a participação das unidades e frações da 6ª RPM na criação e 
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operacionalização das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec)  e dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil (Nudec). 

 

A relevância em se estudar as ações de defesa civil no âmbito da 6ª RPM e sua 

interface com a filosofia de polícia comunitária reside em questões de ordem estratégica, uma 

vez que a região investiu na capacitação de talentos humanos em defesa civil, e esta 

capacitação pode se tornar um valioso instrumento para promoção da polícia comunitária. 

Portanto, o questionamento norteador deste estudo foi no sentido de verificar se a atividade de 

defesa civil pode potencializar ações de polícia comunitária.  

 

A partir de tal questionamento, foi elaborada a hipótese básica: o empenho da 

6ª RPM, na garantia da segurança global da população por meio da coordenação regional das 

atividades de defesa civil, a aproxima da comunidade potencializando as ações de polícia 

comunitária. 

 

Este estudo foi realizado através de pesquisa descritiva, para descrever 

conceitos e doutrina de defesa civil, estratégias de policiamento e aspectos sociológicos 

relacionados à democracia, participação e mobilização comunitária, e mediação de conflitos. 

Aproveitou-se técnica padronizada para coleta de dados por meio de questionários. 

 

Utilizou-se ainda pesquisa bibliográfica, para maior familiaridade com o 

problema, através da verificação de doutrina pertinente ao assunto, bibliografia específica e 

afim. 

 

A pesquisa teve natureza quantitativa, uma vez que foram diagnosticadas a 

visão e a percepção de profissionais quanto ao objeto da pesquisa, por meio de questionários. 

Utilizou-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, para a investigação histórica, 

conceitual e doutrinária acerca do contexto da defesa civil e da filosofia de polícia 

comunitária, consubstanciado ao que se demonstrou acerca da percepção obtida nos 

questionários sobre o tema. 

 

Para melhor compreensão do tema, esta pesquisa foi dividida em oito seções, 

em que foram desenvolvidos assuntos relacionados ao estudo.  

 



13 

A segunda seção se apresenta com uma abordagem focada na compreensão do 

que é participação e mobilização comunitária como instrumento de convocação de vontades, 

na busca de consenso e objetivos comuns, dentro da perspectiva de consolidação da cidadania 

e da democracia participativa.  

 

Em seguida, a terceira seção traz a caracterização da filosofia de polícia 

comunitária e o policiamento orientado para a solução de problemas como estratégias 

organizacionais e destaca o papel dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública como 

expressão da participação e mobilização comunitária na gestão da segurança pública. 

 

A quarta seção apresenta aspectos gerais da Política Nacional de Defesa Civil 

(PNDC), fazendo referência à evolução histórica no mundo e no Brasil, aos conceitos e 

doutrina emanada por esta política, bem como quanto ao funcionamento dos sistemas nacional 

e estadual de defesa civil, constituídos para garantir a segurança global da população.  

 

A quinta seção se presta a apresentar uma visão abrangente da 6ª RPM, 

abordando aspectos da sua realidade operacional, sócio-econômica e da sua atuação como 

Regional de Defesa Civil. 

 

A sexta seção visa a apresentar uma abordagem geral do estudo sobre a 

metodologia em que se desenvolveu a pesquisa, apresentando o tipo de pesquisa, a natureza, 

os métodos de abordagem e de procedimentos, e as técnicas. 

 

Na sétima seção se analisa os dados obtidos por meio de questionários 

enviados aos militares capacitados em defesa civil e aos que exercem função de comando de 

Batalhão, Companhia Independente, Companhias descentralizadas, Pelotões descentralizados 

e Destacamentos, bem como aos Coordenadores Municipais de Defesa Civil, interpretando 

suas percepções, visões e entendimento acerca do tema proposto. 

 

Finalizando, a oitava seção traz a conclusão do trabalho em face de tudo o que 

foi pesquisado, estudado e captado sobre o tema em voga, proporcionando a sintetização de 

uma análise da interface entre as ações de defesa civil e as ações de polícia comunitária na 6ª 

RPM, além de propostas e sugestões. 
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2  COMUNIDADE ATIVA: MOBILIZADA E   PARTICIPATIVA  

  

A democracia tem como elementos essenciais a liberdade e a igualdade entre 

os indivíduos como forma de garantir uma convivência harmoniosa e livre de opressões. As 

pessoas, na convivência social, podem e devem exercer essa liberdade, inclusive, para 

atingirem objetivos comuns, numa ação coletiva e com esforço sinérgico. A comunidade pode 

influenciar nas deliberações, políticas ou não, que dizem respeito a sua realidade, e por meio 

da mobilização e participação poderá defender aquelas que promoverão o bem público. Há 

um alargamento da noção de democracia representativa para democracia social, na qual o 

indivíduo não é compreendido somente como cidadão, mas como múltiplo ator social.  

 

2.1 Democracia 

 

Para Chauí (1997, p. 201), etimologicamente, democracia significa “poder do 

demos”, sendo esse uma unidade territorial que se configura como unidade política, quando 

definido como “comunidade de homens livres” (Koinônia tôn eleutherôn). A autora 

estabelece assim, duas determinações básicas do conceito: a idéia de comunidade (Koinônia) 

e de liberdade (eleutherôn). Mas, antes do aparecimento da idéia de democracia, dois 

conceitos já formavam a base do relacionamento humano: indivíduo e sociedade. 

 

Tocqueville (1966, p. 27) ao analisar a democracia moderna, em contraste ao 

acentuado individualismo da primitiva sociedade americana, concluiu-se que suas 

características eram a uniformidade, conformidade e uma igualdade monótona. 

 

A democracia e a igualdade são grandes niveladores. Devem impedir a um 

homem ou a alguns homens oprimirem os muitos. Mas, por seu turno, tornam igualmente 

impossível que qualquer homem seja livre da opressão dos muitos. Por conseqüência, a 

maioria democrática pode tornar-se a tirania maior e mais absoluta de todos. “De modo 

crescente, então, o homem na democracia passa a premiar a igualdade e uniformidade mais do 

que a diferença, e logo se torna intolerante quanto à própria liberdade de ser diferente [...]” 

(TOCQUEVILLE, 1966, p. 27). 

 

Para Chauí (1997, p. 201) a igualdade é um valor necessário a toda e qualquer 

cidadão, pois sem a igualação dos desiguais não há sociedade ou política, “[...] a definição da 
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igualdade depende da determinação do valor dos valores, pela qual a natureza da sociedade e 

a da política se define a liberdade”. Na visão da autora a liberdade é quem determina a 

natureza da igualdade ou da realização da justiça. 

 

Tocqueville (1966, p.30) afirma que era possível compatibilizar liberdade 

aristocrática e a democracia da sociedade moderna. 

Assim, a questão não é como reconstituir a sociedade aristocrática, mas 

como fazer a liberdade emanar do estado democrático da sociedade no qual 

Deus nos colocou”.) Liberdade e democracia devem ser o objetivo futuro do 

homem. E por assustadores que sejam os obstáculos em seu caminho, o 

talento do homem pode ainda tornar válido aquilo que agora é uma equação 

irrefletida e um tanto mágica de igualdade com liberdade, de democracia (ou 

lei da maioria) com liberdade 

 

Sobre a democracia dos modernos Tocqueville (apud BOBBIO, 2007, p. 152) 

faz uma análise sobre a soberania popular na América e a solução da liberdade democrática. 

O autor afirma que “o povo reina sobre o mundo político americano, como Deus sobre o 

universo. Ele é a causa e o fim de tudo: dele deriva e tudo para ele é reconduzido [...]”.  

 

Conforme Bobbio (2007, p. 152) o que mais impressionou Tocqueville na 

sociedade americana não foi a igualdade de condições; e sim a capacidade associativa. 

Mais que pela igualdade de condições, a sociedade americana impressionou 

Tocqueville pela tendência que têm os seus membros de se associarem entre 

si com o objetivo de promover o bem público [...] nas sociedades 

aristocráticas, os homens não precisam unir-se para agir, por que já estão 

solidariamente mantidos juntos [...]. Nas democracias, pelo contrário, todos 

os cidadãos são independentes e ineficientes, quase nada podem sozinhos e 

nenhum dentre eles seria capaz de obrigar seus semelhantes a lhe emprestar 

cooperação. Se não aprendem a se ajudar livremente caem todos na 

impotência  

 

Para manter o nível de liberdade numa democracia Tocqueville (1966, p.31) 

sugere pressupostos, dentre os quais se destaca: 

Descentralização que, até onde for viável, diminuirá a autoridade absoluta 

[...]. E autogoverno, local, bem como associações ou grupos sociais, 

econômicos e intelectuais, que devem ao homem livre um suporte em sua 

sociedade, um senso de responsabilidade e de auto-importância, que evite 

que ele se perca na multidão e o faça mais cioso de suas liberdades 

 

Ao enfatizar o poder e a força das associações na democracia americana, 

Tocqueville (1966, p.112) afirma: 
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O cidadão dos Estados Unidos aprende desde a infância a confiar em seus 

próprios esforços a fim de resistir aos males e dificuldades da vida: [...]. Nos 

Estados Unidos, estabelecem-se associações para promover a segurança 

pública, o comércio, a indústria, a moralidade e a religião. Não há fim que a 

vontade humana desista de atingir através do poder combinado de indivíduos 

unidos numa sociedade [...].   

 

Para Azambuja (2005, p. 213) o conceito atual de democracia é algo em 

construção, em razão da profunda e extensa crise moral e intelectual que a humanidade 

atravessa. Defende a idéia de que democracia não deve ser apenas política, mas social 

também. 

A democracia não é concebida como devendo ser essencialmente política, é 

reclamada a intervenção do Estado em matéria econômica, pois não poderia 

haver liberdade política sem segurança econômica. Ao lado dos direitos 

individuais, a democracia deve também assegurar os direitos sociais; não 

somente deve defender o direito do homem à vida e à liberdade, mas 

também à saúde, à educação, ao trabalho, e daí nos Estados modernos, a 

abundante legislação social.  

 

Conforme Bonavides (2007, p. 285) Rousseou aflora pessimismo no Contrato 

Social a cerca da democracia ao afirma que: “se houvesse um povo de deuses, esse povo se 

governaria democraticamente”. A perfeição da forma de governo que não está ao alcance dos 

seres humanos, tornando-se inviável a verdadeira democracia. Duverger (apud BONAVIDES 

2007, p. 285) afirma que “nunca se viu e nunca se verá um povo governar-se por si mesmo”. 

 

O mesmo autor assinala que o termo democracia tem sido objeto de constantes 

abusos e distorções ao longo dos anos, e que Kelsen, sobre estes desacordos conceituais, fez 

ponderada correção. 

Foi isso o que Kelsen pôs de manifesto numa de suas obras fundamentais, 

em cujo preâmbulo fez ponderada advertência sobre os desacordos 

pertinentes a esse conceito. Para Kelsen, a democracia é sobretudo um 

caminho: o da progressão para a liberdade. (BONAVIDES, 2007, p. 287). 

 

A essência da democracia é a igualdade e a liberdade, numa sociedade de 

direitos e deveres, numa coexistência harmoniosa e pacífica que preserve a ordem social. 

Democracia é ato de cidadania, é justiça, é segurança, é educação, é saúde, é liberdade 

política e liberdade civil. Na seção seguinte verifica-se como a participação e mobilização 

comunitária são importantes na construção de uma democracia social. 
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2.2 Participação e mobilização comunitária  

 

O conceito de democracia social nos remete a idéia de participação e 

mobilização comunitária. Bobbio (2007, p. 156) afirma que na democracia social o indivíduo 

é considerado na multiplicidade de seus status, na extensão das formas de poder ascendente, 

da grande sociedade política ao campo da sociedade civil em suas várias articulações, da 

escola à fábrica. 

O processo de alargamento da democracia na sociedade contemporânea não 

ocorre apenas através da integração da democracia representativa com a 

democracia direta, mas também, e sobretudo, através da extensão da 

democratização – entendida como instituição e exercício de procedimentos 

que permitem a participação dos interessados nas deliberações de um corpo 

coletivo – a corpos diferentes daqueles propriamente políticos. (BOBBIO, 

2007, p. 155) 

 

As formas associativas permitem e facilitam a participação efetiva do 

indivíduo, sendo, portanto, um instrumento fundamental no processo democrático, que na 

visão de Tocqueville (1966, p 115) é um direito tão inalienável quando a liberdade individual. 

O privilégio mais natural do homem, depois do direito de agir por si próprio, 

é o de combinar seus esforços com os de seus semelhantes, e de agir em 

comum com eles. O direito de associação, portanto, parece-me quase tão 

inalienável em sua natureza como direito da liberdade pessoal.  

 

Nogueira (2005, p. 142) descreve um tipo de participação cidadã como sendo 

aquela que se dedica a “compartilhar decisões governamentais, a garantir direitos, a interferir 

na elaboração orçamentária ou a fornecer sustentabilidade para certas diretrizes para obter 

vantagens e resultado”. Na sua visão a participação se concretiza em dois elementos, 

interferência no processo político-social e exercício de cidadania: 

Por um lado, expressa a intenção de determinados atores de interferir 

(“tomar parte”) no processo político-social, de modo a fazer valer seus 

valores e interesses particulares. Por outro, expressa o elemento 

cidadania, “no sentido cívico, enfatizando as dimensões de 

universalidade, generalidade, igualdade de direitos, responsabilidades 

e deveres” (Teixeira, 2002, p. 32). Há nela, portanto, ingredientes 

variados e múltiplos focos de ação, que vão do Estado ao mercado e à 

sociedade civil, do particular ao geral, da ética ao interesse.  

 

A participação não é um fim em si mesmo, é um processo para efetivação da 

mobilização social, permite decidir e agir coletivamente. Afasta o fatalismo, permitindo a  

adesão consciente às políticas públicas propostas e a definição democrática do modelo de 

ordem social desejada a ser construído. 
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Destaca-se a diferença conceitual entre sociedade e comunidade sobre o 

enfoque sociológico. Toennies (apud BONAVIDES, 2007, p. 62) ressalta que sociedade 

supõe ação conjunta e racional dos indivíduos no seio da ordem econômica e jurídica, ‘os 

homens a despeito de todos os laços, permanecem separados, já na comunidade há uma forma 

de vida e organização social, onde impera a solidariedade, afetos, simpatias, confiança, laços 

de dependência direta e mútua do ‘indivíduo’ e do ‘social’. 

No interior da sociedade, que se acha provida de um querer autônomo, que 

busca fins racionais, previamente estatuídos e ordenados, convivem as 

formas comunitárias, com seus vínculos tributários de dependência e 

complementação, com suas formas espontâneas de vida intensiva, com seus 

laços de estreitamento e comunicação entre os homens, no plano do 

inconsciente e do irracional (BONAVIDES, 2007, p. 63) 

 

E é exatamente no seio da comunidade que os cidadãos, homens e mulheres, 

podem livremente exercer seus direitos e manifestar seus anseios. Impulsionados pelos 

vínculos que os une e pela força da solidariedade encontram as soluções para os problemas 

que os afligem e juntos protagonizam as transformações da realidade. 

 

A participação comunitária é um ato de vontade voluntário, é um gesto de 

cidadania, de democracia, de liberdade. As pessoas são convocadas a participar, mas a escolha 

é individual e pessoal.  

 

As soluções dos problemas das comunidades não precisam, necessariamente, 

depender de uma ação oficial do governo. A ordem social desejada pode ser construída pela 

comunidade se ela perceber que a participação e a deliberação de conflitos são recursos 

fundamentais para a construção da sociedade. Segundo Toro e Werneck (2007, p. 29), a 

participação não é somente estratégia, transformou-se no modo de vida de uma comunidade: 

A participação é uma aprendizagem. Se conseguirmos hoje nos entender, 

decidir e agir para alcançar alguma coisa..., depois seremos capazes de 

construir e viabilizar soluções para outros problemas... Podemos ainda nos 

articular com grupos para desafios maiores, como o fim da violência, o 

combate ao desemprego, etc. Aprendemos a conversar, a decidir e agir 

coletivamente, ganhamos confiança na nossa capacidade de gerar e viabilizar 

soluções para nossos problemas, fundamentos para a construção de uma 

sociedade com identidade e autonomia. (TORO; WERNECK 2007, p. 30). 

 

Segundo Toro e Werneck (2007, p. 39), a mobilização comunitária não é uma 

oportunidade de conseguir pessoas para ajudar a viabilizar nossos sonhos, mas de congregar 
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pessoas que se dispõem a contribuir para construirmos juntos um sonho, que passa a ser de 

todos. 

 

Esse modo de vida atua como indutor da mobilização social que para Toro e 

Werneck (2007, p.13) ocorre no seio da sociedade, da comunidade ou de um grupo, nos quais 

os indivíduos agem com o objetivo comum, buscando resultados decididos e desejados por 

todos. “mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 

interpretação e um sentido também compartilhados.” 

 

A regra é que a ordem social é criada, podendo ser modificada pelas pessoas, e 

no caso da sociedade brasileira, todos os esforços devem carrear para consolidar os 

fundamentos da República Federativa do Brasil, em especial, a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana. 

Como a ordem social é criada por nós, o agir ou não agir de cada um 

contribui para a formação e consolidação da ordem em que vivemos. Em 

outras palavras, o caos em que estamos atravessando não surgiu 

espontaneamente. A desordem que tanto criticamos também foi criada por 

nós. Portanto – e antes de converter a discussão em um juízo de 

culpabilidades -, se fomos capazes de criar o caos, também podemos sair 

dele. (TORO; WERNECK , 2007, p. 17). 

 

Sobre o alcance da mobilização social na vida das pessoas nos dias de hoje, 

Henriques (2007, p.7) afirmam é um conceito que ganhou muita projeção, extrapolando a 

agenda dos movimentos sociais, incorporando-se à rotina das pessoas, passando a fazer parte 

dos protocolos governamentais e empresariais. 

De parte do Estado, a mobilização social torna-se indispensável para garantir 

a participação na formulação das políticas públicas, no acompanhamento da 

implementação dessas políticas e mesmo no auxílio a sua execução. 

(HENRIQUES,  2007, p.9). 

 

A mobilização da comunidade depende de pessoas ou grupos indutores do 

processo, que façam o chamamento e provoquem a discussão. Contudo este processo não tem 

dono, não há protagonista, ele tem objetivos públicos e pertence ao todo, ao coletivo.  Ele não 

pode ser entendido como instrumento de um indivíduo ou de um grupo para atingir objetivos 

particulares. Há co-responsabilidades daqueles que atenderam ao chamado e aderiram à 

mobilização, devendo aceitar a adesão de todos aqueles que desejarem contribuir para o bem 

público, de forma livre e consciente.  
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2.3 Mediação de conflitos 

 

Diversos são os problemas de segurança pública que são provocados por 

conflitos não contidos, após o atendimento da ocorrência e encaminhamento do policial, a sua 

grande maioria desaguará no sistema judicial. 

 

O papel do policial extrapola a mera função de registrar os fatos para futuros 

fins, na verdade o seu papel é de representante do estado para mediar os conflitos e tentar 

achar opções para os problemas dos envolvidos, de forma que se satisfaçam não necessitando 

da máquina judicial para a jurisdição. 

 

O policial comunitário é aquele que por estar próximo da comunidade conhece 

os seus problemas, suas necessidades e passa a exercer o papel de mediador dos conflitos. 

 

Conforme Likert e Likert (1979, p. 8), “o conflito é visto como a luta ativa de 

cada um resultado desejável para si, o qual, quando alcançado, impede aos outros de 

conseguirem o resultado favorável a eles, produzindo, com isto, hostilidade.” 

 

Morgan (2007, p. 159) acrescenta que “o conflito aparece sempre que os 

interesses colidem. 

 

Ainda Likert e Likert (1979, p. 44), descrevem que os conflitos que não são de 

um indivíduo particular, mas envolvem uma interação entre pessoas, grupos, organizações ou 

entidades maiores, acontecendo dentro de um sistema social. A probabilidade do conflito ser 

resolvido de forma construtiva depende diretamente da efetividade do sistema social utilizado 

durante o conflito.  

A mudança é a causa-raiz de todos os conflitos, sejam familiares, 

organizacionais, societários, comunitários, sejam comerciais, internacionais, 

etc. Quando algo ou alguém intervém em um sistema, que pode ser desde um 

indivíduo até uma sociedade completa, surge uma mudança e em 

conseqüência dela algum tipo de conflito. (SAMPAIO; BRAGA NETO, 

2007, p. 27). 

 

Neste contexto, o policial comunitário torna-se uma ótima opção para ajudar a 

comunidade na solução de seus conflitos, que pode ser feito através da mediação. 
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Conforme Sampaio e Braga Neto (2007, p. 19) “a mediação é um método de 

resolução de conflitos em que um terceiro independente e imparcial coordena reuniões 

conjuntas ou separadas com as partes envolvidas no conflito”.  

 

Dentro da polícia comunitária o policial é um conciliador, um solucionador de 

problemas. 

 

Confirmando este entendimento, Cerqueira (2001, p. 56) expõe que “os 

conflitos dentro das comunidades são tão importantes quanto os conflitos externos. A polícia 

tem que reconhecer a existência de ambos, construir os laços cooperativos necessários para a 

manutenção da ordem, propiciando uma sensação de segurança e controle do crime”. 

 

Na seção seguinte, será caracterizado a filosofia de polícia comunitária e o 

policiamento orientado para a solução de problemas como estratégias organizacionais, 

destacando o papel dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública como expressão da 

participação e mobilização comunitária na gestão da segurança pública. 
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3 ESTRATÉGIAS DE POLICIAMENTO 

 

Nesta seção o Policiamento Orientado para a Solução de Problemas e a 

filosofia de Polícia Comunitária apresentam-se como estratégias de policiamento que podem 

influenciar na estrutura operacional e administrativa da polícia, bem como na mudança de 

paradigmas para os gestores, policiais e comunidade. 

 

3.1 Policiamento Orientado para a Solução de Problemas 

 

A noção de policiamento remete à ideia de prevenção com a presença ostensiva 

de policiais fardados ou uniformizados, com base territorial definida, realizando a atividade 

especifica de patrulhamento. 

 

Saber quais são as funções e responsabilidades da polícia é um dilema, pois no 

mundo moderno os conceitos de manutenção da ordem e garantia da segurança pública são 

genéricos. O que esperar da polícia? Que atue com foco na prisão de culpados ou na 

construção de estratégias que priorizem a redução do crime com ações que vão muito além da 

presença ostensiva dos policiais nas ruas. 

 

É notório que há uma complexidade no trabalho policial que não se resume ao 

fiel cumprimento da lei, não se esgota na luta contra o crime. Bitter (apud ROLIM, 2006, 

p.23) afirma que a diversidade da atividade de polícia pode ser reutilizada com a assertiva de 

que compete aos policiais atuar sempre que exista algo que não deva acontecer e sobre o que 

seria bom que alguém fizesse alguma coisa imediatamente. 

 

As primeiras estruturas profissionais de polícia não foram concebidas para lidar 

exclusivamente com o crime, pois já se dedicavam para atender outras demandas da 

sociedade. 

As primeiras organizações policiais nos Estados Unidos conviveram durante 

décadas com as iniciativas das vítimas na persecução criminal e foram 

responsáveis, também, por inúmeras outras funções administrativas, de 

controle e fiscalização. Assim, por exemplo, em Boston, a polícia cuidou da 

saúde pública até 1853 e, em Nova Iorque, da limpeza pública até 1881. A 

polícia também tratava de publicar relatórios sobre as condições do tempo, 

emitia alvarás e licenças das mais variadas, abrigava pessoas sem teto nas 

delegacias e, em muitas oportunidades, organizava “sopões” para os 

famintos. (LONE apud ROLIM, 2006, p. 29). 
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Na sua origem, as primeiras organizações policiais estabeleceram um vínculo 

muito forte com a comunidade, uma sinergia entre policiais e as pessoas de um bairro, a 

proximidade e o contato cotidiano criou uma identidade organizacional. 

O centro desses vínculos foi estabelecido com as rondas policiais, feitas a pé 

por patrulheiros conhecidos pela comunidade e que com elas interagiam. Por 

certo, essas interações eram o resultado necessário da própria natureza do 

trabalho policial da época, notadamente do papel fiscalizador por ela 

exercido. (ROLIM, 2006 p. 29). 

 

O avanço tecnológico que poderia ter dinamizado e agregado valor ao modelo 

policial proativo, promoveu a desconstituição da identidade forjada e afastou o policial da 

comunidade. Criou-se um modelo reativo de policiamento, cuja principal característica é o 

atendimento após a comunicação do fato pela vítima ou testemunha. 

 

As rondas a pé e os postos policiais sucumbiram diante do emprego do 

telefone, das patrulhas motorizadas e do rádio de intercomunicação. 

De fato, as patrulhas motorizadas ofereciam a chance de cobrir áreas muito 

maiores do que aquelas policiadas pelas rondas, o que, imaginava-se, haveria 

de ampliar as possibilidades e a eficácia do trabalho. Neste mesmo 

movimento, a popularização do telefone permitiria que a polícia passasse a 

receber chamadas de toda a cidade; logo, os cidadãos não teriam razões para 

se deslocar até um posto policial quando precisassem de ajuda. Os rádios de 

intercomunicação, por sua vez, possibilitariam que cada policial recebesse 

comandos operacionais centralizados e atendesse aos chamados de 

população, em qualquer lugar, muito rapidamente. (ROLIM, 2006, p. 30). 

 

Paralelamente ao avanço tecnológico, as instituições policiais passaram a sofrer 

uma radical modificação em suas formatações, buscando se uma burocracia estável por meio 

de uma estrutura hierárquica e disciplinar própria das Forças Armadas. Com uma estrutura 

rígida, buscou-se privilegiar a supervisão e o controle para combater a corrupção. 

 

Todo este movimento resultou na consolidação de um modelo reativo, que se 

tornou majoritário, no qual a polícia espera ser chamada, acionada pelo cidadão, passando a 

agir após a eclosão do fato que poderia ter sido prevenido. Esta realidade mostra uma face de 

frustração, conforme afirmação de Rolim (2006, p. 37) sobre a sensação de imobilidade e 

impotência dos policiais. 

Para a visão que possuem a respeito de si mesmos e de seu trabalho, o ciclo 

permanente de chamadas a serem atendidas e a baixa produtividade das 

providências adotadas no que se refere à identificação e responsabilização 

dos infratores faz com que uma determinada sensação de inutilidade passe a 

definir o ‘espírito objetivo’ do policiamento contemporâneo. 
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Reportando-se à abrangência da atividade policial, sabe-se que desde as suas 

origens não se limitou ao combate ao crime, caracterizando-se como um trabalho complexo e 

com uma gama diversificada de atividades junto à comunidade. O mesmo se percebe nos dias 

atuais conforme se apresenta na legislação e se consolida na doutrina. A atividade policial não 

se resume à segurança pública, vai muito além. 

 

A Constituição da República em seu artigo 144 impõe um comprometimento 

ético e moral entre as pessoas e o poder público no que se refere à segurança global no 

território nacional. Há um chamamento que impõe corresponsabilidades e coparticipação para 

construção de uma sociedade cada vez melhor. 

Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e 

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

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. 

 

A preservação da ordem pública é uma atribuição estatal que visa conferir ao 

cidadão a garantia de exercer seus direitos e garantias fundamentais. É fundamental para a 

existência da sociedade e para seu funcionamento com vistas à realização de seus objetivos. É 

também importante para o gestor público desenvolver suas potencialidades e suas atividades. 

 

Ordem pública preservada pressupõe uma situação de convivência pacífica, 

tranquilidade material, harmonia no seio da população, ausência de perturbações, fundados 

em princípios éticos, morais e jurídicos. O oposto é um estado da desordem social, violento, 

onde impera o terror, a intimidação e os antagonismos deletérios.  

 

Do gênero ordem pública emergem as espécies segurança pública, 

tranquilidade pública, salubridade pública e dignidade da pessoa humana (LAZZARINI, 1987 

p. 21). Porquanto, a ordem pública não se esgota no mero cumprimento de leis, vai além, pode 

ser rompida por fenômenos sociais, naturais ou comportamentais. 

 

Para Moreira Neto (2006, p. 414) a ordem pública diz respeito à situação de 

convivência pacífica e harmonia das pessoas; há uma relação entre ordem pública e segurança 

pública, na medida em que, a primeira é o objeto da segunda, que por sua vez, é o instrumento 

do estado para a consecução de seus objetos. 
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Para Meirelles (apud MARCINEIRO; PACHECO 2005, p. 43) a “Ordem 

Pública é a situação de tranquilidade e normalidade que o Estado assegura ou deve assegurar 

às instituições e a todos os membros da sociedade, consoante às normas jurídicas legalmente 

estabelecidas.”  

  

No mesmo sentido, a amplitude da noção de ordem pública é considerada por 

Cretella Júnior (apud MARCINEIRO E PACHECO 2005, p. 43) que enfatiza ser 

extremamente vaga e ampla, extrapolando o limite da manutenção material da ordem na rua, e 

alcançando  também a manutenção de certa ordem moral.”  

Garantir o exercício dos direitos individuais, manter a estabilidade das 

instituições e assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos, como 

também impedir os ‘danos sociais’, que Marcelo Caetano conceitua como os 

prejuízos causados à vida em sociedade ou que ponham em causa a 

convivência de todos os membros dela. 

 

Fortalecendo a atuação sistêmica que deve ser a prioridade dos órgãos do 

estado, ao tratar da segurança do cidadão e da sociedade, a Constituição do Estado de Minas 

Gerais de 1989, traz em seu artigo 133 o seguinte: 

Art 133 - A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de 

todos, organiza-se de forma sistêmica visando a: 

I – garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, 

com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e 

privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas; 

II – prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em 

casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos; 

III – promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e 

a criminalidade. 

 

A Constituição Estadual da ênfase à necessária integração social e destaca 

como um dos objetivos do sistema de defesa social prestar a defesa civil, com atenção 

especial voltada para as ações de resposta que são socorro e assistência.  

 

Exige-se da sociedade uma parceria sinérgica para construir a ordem pública 

desejada, que não poderá ser imposta pelo poder público, cujo papel é de ser o catalisador do 

sistema. Compete-lhe traçar estratégias para viabilizar esta interação ou de promover ações 

que permita interferir nas causas que levam ao comprometimento da ordem pública. 

 

Neste sentido, a estratégia do policiamento orientado para solução de 

problemas merece destaque pelo seu compromisso com a prevenção. Segundo Moore (2003, 
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p. 115) “o policiamento para solução de problemas dirige a atenção da polícia mais para os 

problemas que estão por trás dos incidentes, do que para os incidentes, em si.” É fundamental 

a capacidade de pensar e analisar os cenários para compreender o problema que incide sobre o 

evento que exige a intervenção da polícia.  

Isto não é o mesmo que procurar as origens do problema do crime em geral. 

É muito mais superficial, uma abordagem mais situacional. Essa abordagem 

leva a sério a noção de que situações que parecem estar originando os 

chamados de serviço. (CLARKE apud MOORE, 2003, p. 137). 

 

A resposta da polícia não fica adstrita à sua atuação tradicional de prender e 

patrulhar, o desafio é identificar outras ações que produzam soluções eficientes. Há corrente 

que defende a ideia de que esta metodologia faz parte do programa de policiamento 

comunitário. 

A metodologia pode (e deve) ser utilizada como parte da implementação de 

programa de policiamento comunitário, mas difere conceitualmente em 

relação a ele [...]. O policiamento comunitário é muito mais uma filosofia 

que um novo paradigma policial, que inclui a solução de problemas como 

uma metodologia de ação. (BEATO F.; RABELO; OLIVEIRA JUNIOR, 

200-, p. 2). 

 

É compreensível a correlação que se faz entre o policiamento orientado para a 

resolução de problema e o policiamento comunitário, mas existem sutis diferenças. Da análise 

de Trajanowicz e Bocqueroux  (2003, p. 21) extrai-se que o policiamento orientado para a 

resolução de problema nem sempre exige o envolvimento da comunidade nas suas fases. 

De fato, certas abordagens do policiamento orientado para a resolução de 

problema suscitam a preocupação de que seja aplicado de modo a manter os 

policiais como ‘peritos’, sem exigência de que a comunidade possa 

contribuir para o processo de identificar, priorizar e resolver problemas de 

longo prazo. (TRAJANOWICZ,; BOCQUEROUX, 2003, p. 22). 

 

Rolim (2006, p.90) salienta que há uma complementaridade entre Polícia 

Comunitária e Policiamento Orientado para a Resolução de Problema (Posp). Segundo ele os 

Posp oferecem possibilidades de melhores resultados na redução das taxas de criminalidade. 

Uma vez identificados os problemas de segurança que preocupam a 

comunidade e depreciam a sua qualidade de vida, a polícia se preocupa em 

resolvê-los. As melhores soluções serão aquelas que diminuam a ansiedade e 

a sensação de insegurança, que promovam a ordem, estreitem os laços de 

confiança entre a polícia e a comunidade e minimizem a necessidade de 

ações repressivas. (ROLIM, 2006, p. 91). 

 

Há a defesa da tese de que a participação comunitária é fundamental para que a 

o policiamento orientado para a solução de problemas atinja seus objetivos, a partir da 
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perspectiva de que é um processo de identificação das preocupações e questões da 

comunidade, exigindo uma postura proativa do policial. 

Identificar as causas subjacentes do crime requer um profundo conhecimento 

da comunidade. Desta forma, a participação comunitária contribuirá 

decisivamente para a resolução de problemas, firmando laços de confiança e 

facilitando trocas de informações que permitem identificação e intervenção 

proativa em outras áreas de interesse social, além da segurança pública. 

(MARCINEIRO; PACHECO, 2005, p. 94). 

 

O Posp, como estratégia de policiamento, é aplicado com uma metodologia 

própria que foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 70 por policiais e 

pesquisadores e que compreende lidar com o problema da desordem e do crime em quatro 

fases. No Brasil é conhecido como método IARA e nos Estados Unidos SARA, em referência 

às iniciais de cada fase, que são: 

1ª fase - identificação  (scanning) 

2ª fase - análise           (analysis)        

3ª fase – resposta         (response) 

4ª fase – avaliação       (assessment). ( BRASIL 2007,  p. 156). 

 

O primeiro passo é identificar o problema, apontando o que preocupa a polícia 

e a comunidade. O segundo passo, que é o núcleo do método, consiste na análise do problema 

delineando sua natureza, extensão e suas causas. O terceiro passo é a resposta através de 

estratégias adequadas para enfrentar o problema de forma segura, evitando-se ações 

prematuras. Por fim, a quarta fase que consiste na avaliação, como forma de medir a eficácia 

das ações por meio de indicadores. 

 

A PMMG consolidou a gestão operacional orientada por resultados, conforme 

preceitua a Diretriz Geral para Emprego Operacional da PMMG (DGEOp), com o 

envolvimento da comunidade na discussão dos problemas locais. Para tal, aposta no método 

indutivo para conhecer cientificamente os problemas. O Policiamento Orientado para a 

Solução de Problemas é um dos objetivos que norteiam esse modelo de gestão operacional. 

(MINAS GERAIS, 2010b, p. 46). 
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A modernização do conceito da Gestão na PMMG passa pelo novo modelo 

que privilegia uma administração operacional fundamentada na definição de 

resultados a alcançar - método indutivo que parte do conhecimento científico 

dos problemas locais de segurança pública e dos seus efeitos sociais para 

atingir os objetivos esperados. [...] Torna-se necessário o desenvolvimento 

de estratégias diferenciadas, adequadas à variação do ambiente em que cada 

unidade de policiamento se encontra inserida. Desse modo, estudo da 

evolução da criminalidade e da violência nas respectivas áreas integradas de 

policiamento, o envolvimento da comunidade na discussão de problemas, a 

verificação de falhas e óbices e a concretização de planejamentos focados 

em intervenções qualificadas devem ser a tônica para direcionar o trabalho 

policial de maneira clara, objetiva e prática. (MINAS GERAIS, 2010b, p. 

45). 

 

O Posp pode realçar a participação da comunidade, reduzindo o crime e 

aumentando a sensação de segurança, com a sedimentação da filosofia de Polícia 

Comunitária.     

 

3.2 A Filosofia de Polícia Comunitária 

 

 Os desafios impostos aos órgãos policiais contemporâneos exigem deles uma 

nova postura que os remetem à origem da polícia como instituição, focada nos problemas 

locais, próxima dos cidadãos e em completa sinergia com a comunidade da sua base 

territorial.  Para Brito et al. (2007, p. 3) as “patrulhas comunitárias”, constituídas sob a égide 

da moderna “Polícia Comunitária” são na verdade, “um velho vinho em um frasco novo”.  

            

A polícia reativa, que praticamente tornou-se majoritária no mundo, 

demonstrou-se ineficiente para enfrentar as questões de segurança pública e criminalidade na 

modernidade. Assim, surge em várias partes do mundo a ideia da filosofia de Polícia 

Comunitária que no Brasil ganhou força com a redemocratização do país. 

 

O policiamento comunitário mais que ação ou programa operacional é uma 

estratégia organizacional que visa uma maior participação nas ações policiais, abrindo-se as 

portas da polícia para a comunidade apresentar seus anseios e desejos. 

 

Para Moore (2003, p. 115) o policiamento comunitário como estratégia da 

organização visa redefinir a missão, os principais métodos de operação e os arranjos 

administrativos importantes. A relação estreita com a comunidade permite ter uma visão mais 
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clara sobre suas necessidades e desejos, o que refletirá na legitimidade da polícia junto a 

população. 

No policiamento comunitário, a justificativa para o policiamento não é só 

sua capacidade de, com custo baixo, reduzir o crime e a violência enquanto 

preserva os direitos constitucionais básicos, mas também sua habilidade em 

relação às necessidades e desejos da comunidade. A satisfação e a harmonia 

da comunidade se tornam bases importantes da legitimidade, junto com a 

competência na luta contra o crime e a conformidade com a lei. A política, 

no sentido de sensibilidade e responsabilização por parte da comunidade, 

reaparece como virtude, e como uma base explícita da legitimidade da 

polícia. (MOORE, 2003, p. 140). 

  

Brito, et al. (2007, p.3), ressalta que o policiamento não pode ser realizado 

apenas pela polícia. O trabalho policial necessita de uma íntima colaboração organizada dos 

cidadãos. Esta organização deve ocorrer no seio da própria comunidade ao que ele chama de 

gestão comunitária da segurança pública.  

Isto posto é apenas possível entender o que seja o provimento da segurança 

pública utilizando a definição semântica da expressão ‘segurança’, bem 

como visualizando seus órgãos de execução. A eles incumbe, essencial e 

diretamente, a tarefa de assegurar à nação um estado de coisas em que ela 

esteja protegida da vitimização, não só pelo crime e pela violência, como 

também pelos sinistros, acidentes e desastres. (BRITO, et al., 2007, p. 6). 

 

A meta do policiamento comunitário é a redução do crime, da desordem e do 

medo, através do exame cuidadoso das características dos problemas locais, da vizinhança, 

aplicando então as soluções apropriadas. A comunidade pela qual fica responsável um policial 

de rua deve se restringir a uma área pequena e bem definida geograficamente. As rondas 

devem ser configuradas de maneira a preservar, o máximo possível, as características 

geográficas e sociais singulares da vizinhança, permitindo ao mesmo tempo um serviço 

eficiente. Um policiamento eficaz depende da otimização do contato positivo entre policias de 

rua e membros da comunidade, é importante a articulação de potencialidades, habilidades e 

recursos comunitários.  

O esforço dos engajados na filosofia de Polícia Comunitária busca, além de 

preservar a lei e a ordem, articular potencialidades, habilidades e recursos 

comunitários na construção criativa de ambientes mais seguros, tranquilos e 

com melhor qualidade de vida, numa parceira de compartilhamento de 

responsabilidades entre a polícia e o cidadão. (MARCINEIRO; PACHECO, 

2005, p. 94). 

 

Policiais designados por muito tempo para o mesmo turno e ronda se tornam 

figuras familiares aos membros da comunidade, e ficam cientes das suas atividades diárias. 

Essa maior presença policial é o primeiro passo para o estabelecimento da confiança, e serve 



30 

para reduzir o medo do crime entre os membros da comunidade, o que, por sua vez, auxilia na 

construção da segurança da vizinhança. O medo pode ser reduzido quando os membros da 

comunidade participam ativamente do policiamento. As pessoas não terão iniciativa para 

participar se sentirem que suas ações ameaçarão sua segurança, e os policiais são responsáveis 

por construir uma atmosfera de respeito e confiança mútua.  

O policial comunitário procura construir uma atmosfera de respeito e 

confiança mútua, de modo que os cidadãos comuns e líderes comunitários 

formem uma nova parceria com a polícia, para atacar os problemas dos 

crimes, das drogas, o modo do crime, e a desordem social e física, incluindo 

a decadência do bairro. (TROJANOWICK; BOCQUEROUX, 2003, p. 

186). 

 

O policiamento comunitário permite aos membros da comunidade levar ao 

conhecimento da polícia problemas que mais os afligem. Uma vez informada sobre essas 

preocupações a polícia deve trabalhar com os cidadãos para atacá-las, ao mesmo tempo em 

que os estimula a auxiliar na resolução dos problemas que preocupam a polícia. Esses 

problemas podem não ser típicos de polícia, mas que, não resolvidos ou minimizados, podem 

refletir negativamente na segurança da comunidade. Sobre a extensão das atribuições 

policiais, há o entendimento de que o papel desempenhado pela polícia é ampliado nesse 

cenário. 

[...] mas o policiamento comunitário amplia o papel da polícia, de modo que 

ela possa produzir um maior impacto na realização de transformações que 

venham ao encontro das promessas de tornar as comunidades mais seguras e 

mais atraentes como lugares para viver amanhã. (TROJANOWICK; 

BOCQUEROUX, 2003, p. 13). 

 

Os policiais estão longe de lidarem somente com as questões relacionadas com 

criminalidade, são demandados para a solução de inúmeros e diversificados problemas no seu 

cotidiano. São múltiplas funções e responsabilidades. 

Um dos mais importantes pesquisadores sobre polícia, Bittner listou várias 

dessas atribuições concluindo que tal diversidade poderia ser sintetizada caso 

alguém dissesse que compete aos policiais atuar sempre que exista algo que 

não deva acontecer e sobre o que bom que alguém fizesse alguma coisa 

imediatamente. (BITTNER apud ROLIM, 2006, p. 23). 

 

No Policiamento Comunitário o policial tem a oportunidade de expor suas 

qualidades e capacidades, no seu relacionamento com a comunidade. Sua formação moral e 

intelectual lhe da legitimidade para fomentar as mudanças desejadas pela população. 
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Esse policial estará permanentemente em contato com a comunidade e 

deverá ser respeitado pelos moradores. Isso é muito diferente de ser temido 

por eles. Sua presença nas atividades comunitárias oferecerá oportunidades 

para que suas qualidades morais e suas capacidades intelectuais sejam 

expostas. (ROLIM, 2006, p. 80). 

 

Ainda sobre o alcance da atuação do policial no policiamento comunitário e a 

diversidade de funções, Marcineiro e Pacheco (2005, p. 84), afirmam que:  

A Polícia comunitária vai muito além, disso, do simples fato de só ouvir a 

comunidade. É preciso comprometimento de ambas as partes na sua solução 

dos problemas, na busca da melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Ambas as partes devem trabalhar juntas para identificar, priorizar, e resolver 

problemas contemporâneos que possam a vir resultar em quebra da ordem 

pública e prejuízo à qualidade de vida da comunidade. 

 

 Kahn (2002, p.99) ao apresentar o trabalho de pesquisa sobre o programa de 

policiamento comunitário em São Paulo afirma que o policial comunitário, por vezes atua 

como zelador, e tem a percepção  de que a polícia pode contribuir para solução de muitos 

problemas urbanos. 

O policial comunitário acaba atuando muitas vezes como ‘zelador local’, um 

catalisador e gerenciador dos serviços públicos e privados, que podem ser 

acionados para melhorias da qualidade de vida da área [...] conforme o 

esperado, entre os policiais comunitários é maior a proporção dos que 

consideram que a polícia pode ter um papel na diminuição desses outros 

problemas urbanos ligados à qualidade de vida. 

 

A pesquisa foi realizada tendo-se como base uma amostra de policiais 

comunitários e outra de policiais não-comunitários (sem treinamento e desvinculados do 

programa de Polícia Comunitária), e foram abordadas questões típicas da atividade policial 

relacionadas aos diversos crimes, bem como questões relacionadas à qualidade de vida e 

pouco tradicionais na rotina policial, tais como limpeza urbana, iluminação pública, 

conservação de prédios e terrenos, infraestrutura e situações de risco. 

 

No Japão, onde a filosofia de polícia comunitária esta consolidada e apresenta-

se como referência para outros países, inclusive para o Brasil, verifica-se que as questões de 

defesa civil lhe dizem respeito.  Okabe (apud DIAS FILHO, 2004, p. 80) descreve os critérios 

para o estabelecimento dos Kobans e Chusaishos. 
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As unidades básicas de Polícia Comunitária são os Kobans e Chusaishos. A 

polícia Japonesa considera os Kobans e Chusaishos como ‘Centros de 

Segurança Comunitários’, sendo unidades fundamentais e essenciais para se 

fixar a segurança e a paz da vida comunitária. [...] Kobans e chusaishos estão 

estabelecidos em cada sub-área de jurisdição de uma delegacia de polícia, 

cuja determinação leva em consideração a população durante o dia, 

população durante a noite, número de moradores nas residências, área, 

incidência de crimes, acidentes, desastres etc. São aproximadamente 14.770 

kobans e chusaishos estabelecidos em todo o país. Aproximadamente 6.600 

kobans estão estabelecidos nas ares urbanas onde a incidência de crimes e 

acidentes é relativamente elevada, e 8.100 chusaishos estão localizados em 

áreas agrícolas, florestais e cidades pesqueiras. Kobans e chusaishos têm a 

responsabilidade preliminar quanto à segurança pública na sua área de 

abrangência. 

 

Em Minas Gerais as primeiras iniciativas direcionadas à filosofia de Polícia 

Comunitária ocorreram na década de 1980 com a ideologia da efetividade – proteger e 

socorrer com qualidade e objetividade e com a criação dos primeiros Conselhos Comunitários 

de Segurança nas cidades mineiras. Na década de 1990, nova investida com a adoção do 

policiamento distrital, numa tentativa de aproximação da polícia à comunidade. 

 

Em 1992 o tema foi abordado no documento intitulado Políticas para Ação de 

Comando, elencando como uma das prioridades no desenvolvimento das atividades 

operacionais a integração e funcionamento do Sistema de Defesa Social, especialmente 

quanto ao desenvolvimento do Policiamento Comunitário e de apoio a outros órgãos. 

 

Ao fundamentar as políticas das operações o documento destaca o papel da 

PMMG à luz do ordenamento jurídico vigente, e conclui que: 

A Polícia Militar se apresenta como a primeira linha de defesa da sociedade 

e deve estar sempre pronta e capacitada a garantir a promoção da segurança 

e bem-estar social.[...] É fundamental que a Corporação esteja organizada 

operacionalmente de forma a estar cada vez mais próxima da população e de 

seu contexto de influências e necessidades, para melhor atendê-la, protegê-la 

e socorrê-la.( MINAS GERAIS, 1992, p. 22). 

 

Em 1993, a filosofia de Polícia Comunitária foi institucionalizada com a 

publicação da Diretriz de Planejamento de Operações Nº 3008, de 14 de junho de 

1993.(MINAS GERAIS, 1993) 

 

Atualmente a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 

04/2002 – CG (DPSSP 04/02) é que estabelece parâmetros para a consolidação da filosofia de 
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Polícia Comunitária à vista da realidade que se apresenta, exigido uma postura diferente da 

sociedade que deve investir numa democracia participativa na segurança pública (MINAS 

GERAIS, 2002a). 

 

A PMMG ao formular o seu Plano Estratégico 2009-2011 apresenta como 

objetivo estratégico a integração com o setor público, privado, terceiro setor e comunidade, 

dando ênfase à a filosofia de Polícia Comunitária.  

Objetivo 4: desenvolver ações integradas com o setor público, privado, 

terceiro setor e comunidade, especialmente na municipalidade, para a 

prevenção social, solução de problemas  locais e formulação de políticas 

públicas. (MINAS GERAIS, 2009c, p. 21). 

 

O foco é promover ações integradas nos seus diversos processos de trabalho, 

melhorando os resultados, com a expansão dos conselhos comunitários de segurança pública, 

adoção de medidas de autopromoção e convivência pacífica, com a participação da sociedade 

civil. 

 

O Plano Estratégico concebido por área de resultado, ao cuidar da gestão 

operacional apresenta a estratégia 8.3.4 que propõe o seguinte: “consolidar a filosofia de 

polícia comunitária como serviço de policiamento de prevenção criminal e de mobilização da 

comunidade para a solução de problemas na municipalidade” (MINAS GERAIS, 2009c, p. 

47). 

 

A estratégia apresenta-se sob o argumento de que a lei não é o único 

mecanismo que garante a tranqüilidade no meio social, e que a mobilização social, e a 

integração dos órgãos e entidades é o caminho para a busca de soluções para problemas locais 

que afetam ou possam afetar a segurança pública. 

 

Detalhando esta estratégia o Plano prevê uma série de ações a serem 

desencadeadas, com cronograma pré-estabelecido, dentre as quais se destaca a ação 8.3.4.7- 

elaborar programa de envolvimento dos militares da reserva e reformados nas ações de Polícia 

Comunitária local - que objetiva oferecer à comunidade a experiência e o conhecimento 

acumulado ao longo da carreira por esses profissionais (MINAS GERAIS, 2009c, p. 48). 
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A DGEOp  aborda o tema da polícia comunitária, ressaltando a importância da 

participação comunitária como meta da solução de problemas. 

A filosofia de polícia comunitária estimula a participação do cidadão em 

decisões sobre prevenção à criminalidade e ao policiamento, bem como, a 

integração de outras agências de serviço para prover maior impacto nos 

problemas de segurança. Poder de decisão, criatividade e inovação são 

atitudes que devem ser encorajadas em todos os níveis da agência policial. A 

meta da solução de problemas é realçar a participação da comunidade por 

intermédio de abordagens, discussões e atitudes para reduzir as taxas de 

ocorrências e o medo do crime. [...] Enquanto filosofia e estratégia 

organizacional, conforme definido e sedimentado em diretriz própria, a 

Polícia Comunitária deve permear todos os níveis decisórios e atividades 

operacionais da PMMG, no sentido de permitir e criar condições para que 

haja maior aproximação com a comunidade, obtendo assim, legitimidade, 

cooperação, parceria e reconhecimento. (MINAS GERAIS, 2010b, p. 27). 

 

Nas unidades operacionais da PMMG existe o setor integrante da sua estrutura 

administrativa, que são os Núcleos de Prevenção Ativa (NPA), responsáveis por desenvolver 

as diretrizes relacionadas a polícia comunitária, direitos humanos e uso e tráfico de drogas. 

A prevenção ativa consiste no desenvolvimento de ações e operações 

visando ao provimento de serviços públicos de segurança à população, 

destinadas à prevenção da criminalidade, planejadas com a participação dos 

representantes do Município, do Estado ou da Federação, ou com lideranças 

e representante das comunidades, realizadas segundo uma política púbica 

específica, sob a coordenação direta de policiais militares, especialmente 

profissionalizados em Polícia Comunitária, Direitos Humanos ou Prevenção 

ao Uso e Tráfico de Drogas. (MINAS GERAIS, 2010b, p.48). 

 

Dentre as várias características essenciais da prevenção ativa, destaca-se a  que 

se refere a mobilização social: 
g) mobilização social: todo o trabalho de Prevenção Ativa deve ter como 

essência a participação comunitária, assim compreendido o envolvimento de 

CONSEP, clubes de serviço, escolas, lideranças religiosas e outros parceiros. 

(MINAS GERAIS, 2010b, p.49). 

 

A DEGEOp não revogou e nem mesmo alterou o que regula a DPSSP 04/02, 

que estabelece alguns pressupostos organizacionais e operacionais que orientam a 

implementação da Polícia Comunitária que são:  

a) prioridade da atuação preventiva da Polícia Militar como atenuante de 

seu emprego repressivo; 

b) presença mais permanente do militar junto a uma determinada 

localidade; 

c) parceria e cooperação entre a Polícia Militar e a comunidade, na 

identificação dos problemas que lhes afetam, na sua discussão compartilhada 

e na busca de soluções conjuntas; 

d) agilidade nas respostas às necessidades de proteção e socorro da 

comunidade; 
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e) preferência pelo emprego do policiamento no processo a pé, mais 

próximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

f) resposta ao maior número possível de acionamento, tendentes à sua 

totalidade; 

g) visão sistêmica da defesa social e da segurança pública e gestão 

compartilhada das políticas públicas; 

h) transparência das atividades desempenhadas pela polícia, de forma a 

permitir um maior controle pela população; 

i) atuação do militar como planejador, solucionador de problemas e 

coordenador de reuniões para troca de informações com a população; 

j) maior enfoque para a necessidade de um envolvimento comunitário, 

na busca da excelência organizacional da Polícia Militar. (MINAS GERAIS, 

2002a, p. 4). 

 

A defesa social manifesta-se, em sua concepção moderna, através da prevenção 

de delitos e do tratamento do delinquente. Não podendo a Policia Militar atuar, 

constitucionalmente, nesse tratamento, se segue que deve empenhar-se, prioritariamente, na 

prevenção e, fora de qualquer dúvida, nesse entrelaçamento da defesa social com as teorias 

sociológicas do controle social, os resultados melhores serão alcançados através do 

policiamento comunitário, com ênfase nos seguintes princípios: 

a) presença  real: o policiamento ostensivo deve ser uma presença real e 

efetiva, como fator inibidor de vontade delinquenciais. O policiamento é 

melhor executado se os patrulheiros estiverem a pé, ou de bicicleta, munidos 

de rádio portátil de comunicação; 

b) decisões conjuntas: os locais e os horários de presença policial devem 

ser decididos em conjunto com as lideranças dos bairros; 

c) referência física: o posto de policiamento comunitário deve constituir-

se em suporte físico do policiamento, centro de recebimentos de moradores, 

e referencial permanente para o povo, além de destinar-se à observação e 

vigilância preventiva; 

d) atitude social inovadora: o policiamento comunitário deve ser 

percebido como uma nova atitude social. Busca-se, por meio da soma de 

esforços, um só fim: a prevenção; 

e) patrulhamento: os policiais-militares devem ser patrulheiros do bairro, 

e não sentinelas ou plantões do quartel; 

f) proteção aos inocentes: deverá ser buscada a proteção do inocente, 

muito mais do que a prisão de culpados. Evitar crimes é mais importante do 

que prender o criminoso; 

g) percepção da cidadania: os policiais-militares do policiamento 

comunitário devem ser treinados para perceberem a cidadania das pessoas. A 

índole do “rastreador”, preparado para perceber a delinqüência ou a 

marginalidade, deve ser atributo mais presente naqueles que não estejam 

designados para o policiamento comunitário; 

h) permanência nos bairros: os policiais militares designados para o 

policiamento comunitário devem permanecer no bairro, não sendo desviados 

para outras atividades da corporação; 

i) prevenção: a prioridade na distribuição dos efetivos deve ser para a 

prevenção. Se houver “claros”, que esses se localizem em outras tarefas 

(nunca nos postos de policiamento comunitário dos bairros); 
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j) compromisso com o momento presente: a sociedade pode tornar-se 

melhor, aqui e agora. Só depende dela própria; 

k) atuação preventiva no interior dos conglomerados urbanos: será 

observado o conceito de Centro de Referência do Cidadão (CRC), que 

possui como objetivo geral a promoção de ações preventivas capazes de, ao 

mesmo tempo, evitar a criminalidade e a violência e integrar todos os 

implicados (nestas situações) num processo emancipatório de pacificação 

social; 

l) implementação de atividades de comunicação organizacional: 

realização de campanhas, distribuição de folhetos ou outras peças 

publicitárias que possam orientar a população ou aumentar a segurança 

subjetiva. (MINAS GERAIS, 2002a, p. 26). 

 

Ao elencar os problemas- anormalidades - que podem se apresentar aos 

policiais militares, a Diretriz destaca aqueles que não são propriamente de ordem criminal, 

mas que podem comprometer a segurança pública, e consequentemente a ordem pública.  

- falta de limpeza e/ou muramento em terrenos baldios; 

- deficiências de iluminação pública e pavimentação; 

 - [...] 

- riscos de desabamento; 

- vazamentos de água ou gás. (MINAS GERAIS, 2002a, p. 23). 

 

3.2.1 Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

 

O ideal democrático é materializado pelo princípio da soberania popular, 

realidade na qual o indivíduo envolve-se direta ou indiretamente na tomada de uma decisão 

política. A sociedade civil deve ser protagonista na formulação das políticas públicas, e é isto 

que se espera num estado democrático de direito, não apenas democracia representativa, mais 

do que isso, deve ser participativa. 

 

Para Gohn (1995, p. 211 apud BRASIL, 199-) “vinculada à cidadania ativa, 

surge à forma Conselho como órgão de mediação povo-poder”. Torna-se um espaço de 

interface entre o estado e a sociedade, onde a co-gestão das políticas públicas partilha o poder 

entre governo e sociedade. 

 

Para o Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp) a força do conselho 

está na multiplicação dos protagonistas, ou seja, quantos queiram participar da gestão pública, 

com autonomia e independência entre os participantes, de forma que governo e particulares 

não formem grupos para travar uma luta de submissão 
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Os conselhos podem ser locais, municipais, estaduais, regionais ou 

nacionais. Sua característica principal é a paridade entre participantes do 

Estado e da sociedade, para que haja realmente a exposição de interesses, 

muitas vezes antagônicos, e para que se chegue a um denominador comum 

sem a submissão de um grupo a outro. (BRASIL, 199-).  

 

É uma prioridade em Minas Gerais a expansão e fortalecimento dos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública (Consep), conforme o objetivo estratégico nº 4 elencado 

no Planejamento Estratégico 2009/2011, da PMMG. (MINAS GERAIS, 2009c, p. 21). 

 

Este não é um objetivo recente, envolver a comunidade  na gestão da segurança 

pública é uma meta perseguida de longa data. Para enfrentar o crescimento das taxas de 

criminalidade a PMMG buscou inovações e estratégias modernas para aplicar no policiamento 

ostensivo. 

 

Segundo Souza (2003, p.80), a polícia abriu suas portas à participação 

democrática da sociedade. 

A polícia deixou de ser encastelada em seus próprios princípios e se abriu 

para a participação e mobilização comunitárias. Evolui-se, assim, para o 

planejamento conjunto de táticas operacionais cujos resultados expressavam 

as vontades,  as expectativas e a satisfação da população, ao invés de uma 

restrita visão policialesca de problemas, às vezes, impropriamente policiais.  

 

Ainda, conforme Souza (2003, p. 216) os Conselhos Comunitários de 

Segurança nas cidades mineiras foram criados por meio da resolução nº 1454, de 27 de 

setembro de 1985, da PMMG, como desdobramento do “Mutirão contra a Violência”, lançado 

pelo Governo Federal. É uma referência na ideologia da efetividade – proteger e socorrer com 

qualidade e objetividade - que foi implementada na corporação em meados da década de 80, 

quando a PMMG  afastou-se do policiamento tradicional e aproximou-se do viés comunitário, 

preventivo e focado na redução do medo. 

 

No final da década de 90 e início dos anos 2000, com o advento da estratégia 

operacional denominada “Polícia de Resultados”, a 1ª Região de Polícia Militar sediada em 

Belo Horizonte, priorizou a criação de Consep em cada uma das 24 companhias sob seu 

comando. Baixou instrução definindo os parâmetros para a implantação dos Consep e 

orientação para a atuação de cada unidade subordinada. Em 2002, por meio da Diretriz 

DPSSP/04 foi destacado o papel dos Consep importantes instrumentos o sucesso da Polícia 

Comunitária: 
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Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) serão células 

importantes para o desenvolvimento da polícia comunitária, no âmbito da 

comunidade, visando apoiar o desenvolvimento e sedimentação da filosofia 

de polícia comunitária [...]. (MINAS GERAIS, 2002a, p. 31). 

 

Detalhando a estruturação e funcionamento dos Consep a PMMG editou a 

Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública Nº 05/2002 – CG (DPSSP/05), da 

qual se destaca conceito de Consep: 

Entidade de direito privado, com vida própria e independente em relação à 

Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público; modalidade de associação 

comunitária, de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída no 

exercício do direito de associação garantido no art. 5º, XVII, Constituição 

Federal, e que tem por objetivos mobilizar e congregar forças da 

comunidade para a discussão de problemas locais da segurança pública, no 

contexto municipal ou em subdivisão territorial de um município.(MINAS 

GERAIS, 2002b, p. 6). 

  

Das finalidades do Consep, contidas na alínea  a), do item 2.1,  da DPSSP/05 

merece destaque quanto a sua abrangência:  

a) congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de 

outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligadas à segurança pública, 

para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, especialmente aquelas que apresentem 

maior exposição a fatores de risco que interfiram na dignidade humana. 

(MINAS GERAIS, 2002b, p. 8). 

  

Ressaltando esta noção de abrangência de atuação dos Consep, a Senasp elenca 

dentre as suas várias finalidades as seguintes: 

- colaborar com iniciativas de outros órgãos que visem ao bem-estar da 

comunidade, desde que não colidam com o disposto na legislação; 

- colaborar com as ações de Defesa Civil, quando solicitado, prestando o 

apoio necessário nas suas respectivas circunscrições. (BRASIL, 2007 p. 42). 

 

Em seu anexo “A” a DPSSP 05/2002 apresenta sugestão de Estatuto para os 

Consep, no qual destacamos as propostas do art. 2º, incisos IV e VI, que trazem os seguintes 

objetivos:  

IV - articular a comunidade visando a solução de problemas ambientais e 

sociais, que tragam implicações policiais; 

- [...]; 

VI - promover palestras, conferências, fóruns de debates e implantar 

programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa às comunidades, 

inclusive estabelecendo parcerias, visando aos projetos e campanhas 

educativas de interesse da segurança pública. (MINAS GERAIS, 2002b, p. 

12). 
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É claro o papel desempenhado pelos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública como catalisador das relações e boas práticas entre poder público e comunidade. É o 

fórum público adequado para tratar dos anseios da sociedade. Segundo Marcineiro e Pacheco 

( 2005, p.97) os Consep constitui-se de grupos de pessoas interessadas em fazer algo em prol 

da segurança pública, e da comunidade e em apoio à polícia, discutindo e analisando os 

problemas de segurança do bairro, propondo soluções e acompanhando sua execução. 

 

Na seção 4 serão abordados aspectos históricos, operacionais, conceituais e 

doutrinários da Política Nacional de Defesa Civil, que foi aprovada pelo Conselho Nacional 

de Defesa Civil (Condec).  
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4  DEFESA CIVIL: ASPECTOS GERAIS                              
 

Nesta seção, serão apresentadas noções sobre Defesa Civil, a partir dos 

aspectos conceituais e doutrinários da Política Nacional de Defesa Civil (PNDC). A 

abordagem passará por sua evolução histórica no mundo e no Brasil, e bem como pelo 

funcionamento dos sistemas nacional e estadual de defesa civil, com ênfase à participação 

comunitária por meio dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil. 

 

4.1 Evolução histórica da Defesa Civil no mundo, no Brasil e em Minas Gerais
1
 

 

A luta pela sobrevivência e a necessidade de enfrentar as adversidades naturais 

ou não, exigiu do homem primitivo desenvolver ações de auto-proteção para a busca de 

alimentos, instalações em abrigos e proteção contra o ataque de predadores e inimigos. Assim, 

formação de grupos, para apoio mútuo e conjugação de esforços, se tornou numa forma de 

minimizar a vulnerabilidade do homem isolado. Nessa perspectiva é que a idéia de defesa 

civil e seus conceitos foram desenvolvidos. 

 

Com a organização dos grupos, tribos e nações surgem também os conflitos 

bélicos, desenvolvendo-se exércitos organizados, com sistema de informação, abastecimento 

e espírito de defesa entre os combatentes. Contudo, a população não envolvida diretamente no 

conflito, na sua maioria mulheres, crianças e idosos, ficava totalmente exposta aos efeitos da 

guerra sem nenhuma proteção. 

  

Segundo Emerim (2007, p. 17) há registro histórico de que exércitos gregos, 

romanos, persas e egípcios adotavam procedimentos para defender as populações que ficavam 

nas cidades. 

  

Mas de fato, a noção de defesa civil só adquire sua real dimensão na 2ª guerra 

mundial, quando os países envolvidos no conflito se viram diante da necessidade básica de 

proteger a população civil. Surge então na Inglaterra a Civil Defense (defesa civil) como 

organização estruturada para atender a população afetada pelos ataques aéreos ocorridos entre 

1940 e 1941, que causou sofrimento e morte de milhares de pessoas. 

                                                 
1
 As informações referentes ao histórico e legislação dessa seção foram baseadas em Brasil (2010b). 
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Outros países adotaram a mesma iniciativa da Inglaterra, inclusive aplicando-a 

em tempo de paz, devido à eficácia na minimização dos efeitos provocados por eventos 

adversos sobre a população. A aplicação dos conceitos e doutrina de defesa civil extrapolou a 

seara dos conflitos bélicos e seus efeitos, abrangendo o enfrentamento dos eventos adversos 

naturais, antropogênicos ou mistos. 

  

No final do século XIX e início do século XX as normas constitucionais 

brasileiras referiam-se às ações de resposta em face de uma anormalidade. A Constituição de 

1824 previa a garantia de socorros públicos, a Constituição de 1891 determinava à União 

prestar socorro aos estados que solicitassem, em caso de calamidade pública. Esta mesma 

previsão legal foi inserida na Constituição de 1934, que também previa ações de defesa civil 

contra os efeitos da seca nos estados do nordeste. 

  

No Brasil o tema ocupou espaço durante a 2ª guerra mundial com a edição do 

Decreto-Lei nº 4 098, de 6 de fevereiro de 1942 que definia como encargos necessários à 

defesa da pátria os serviços de defesa passiva antiaérea. O Decreto-Lei nº 4 624, de 26 de 

agosto de 1942, criou o serviço de Defesa Passiva Antiaérea, sob a supervisão do Ministério 

da Aeronáutica, com o objetivo de garantir a proteção e a vida da população e a defesa do 

patrimônio. 

  

No mesmo ano cria-se a Diretoria Nacional de Serviço de Defesa Passiva por 

meio do Decreto-Lei nº 4 716, de 21 de setembro de 1942, agora subordinada ao Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores, saindo da esfera do poder militar. Com o Decreto-Lei nº 4 800, 

de 6 de outubro de 1942, o ensino de defesa passiva torna-se obrigatório em todos os 

estabelecimentos de ensino públicos e privados. 

 

A denominação defesa civil é adotada com o Decreto-Lei nº 5 861, de 30 de 

setembro de 1943, com o chamado Serviço de Defesa Civil, que foi extinto em 1946. 

 

Para Emerim (2007, p.19), após o término da 2ª guerra mundial, o tema deixou 

de ser uma prioridade, só voltando a ser estudado em 1949: 
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O tema voltou a ser estudado em 1949, quando o Estado-Maior das Forças 

Armadas criou um anteprojeto de Lei de Defesa Civil. A nova organização 

proposta previa um órgão central, de alcance nacional, e de órgãos regionais, 

estaduais e municipais, e previa também a criação de todos os sistemas 

necessários à Defesa Civil, dando ênfase à educação da população.  

 

O modelo sugerido pelo Estado-Maior das Forças Armadas foi objeto de 

trabalho apresentado pela Escola Superior de Guerra, no qual se previa uma agência central e 

agências regionais em número idêntico às Regiões Militares do Exército. Com base nesse 

estudo novo anteprojeto de Lei foi apresentado, mas que também não prosperou. 

  

Em 1966 foi estruturada a primeira Defesa Civil estadual no Brasil, no antigo 

Estado da Guanabara, fruto da proposta do grupo de trabalho instituído para estudar a 

mobilização dos diversos órgãos estaduais em casos de catástrofes. Naquele ano ocorreu a 

grande enchente do Sudeste. 

  

Em 1967 a preocupação com Defesa Civil ganhou novo fôlego com sua 

inserção no texto constitucional promulgado naquele ano, definindo como competência da 

União a organização da defesa permanente contra Calamidades Públicas, especialmente a seca 

e as inundações o que foi ratificado na Emenda Constitucional de 1969. 

 

 Outras normas infraconstitucionais deram corpo ao Sistema Nacional de 

Defesa Civil. Nos termos do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, competia ao 

Ministério do Interior a assistência às populações afetadas por calamidades públicas, sendo 

criado em sua estrutura a Secretaria Especial de Defesa Civil (Sedec) para coordenar as ações 

preventivas, assistenciais e recuperativas em todo o país. 

 

  Com o Decreto-Lei nº 950, de 13.10.1969 foi criado o Fundo Especial para 

Calamidades Públicas (FUNCAP) e por meio do Decreto Federal nº 64 568, de 22 de maio de 

1969 foi instituído o grupo de trabalho para elaborar plano de defesa permanente contra 

calamidades públicas.  

 

Evolução marcante na história da Defesa Civil no Brasil foi a orientação no 

sentido da participação do município, com sua articulação e coordenação interna, como 

primeira resposta aos desastres. Isto se deu com a edição do Decreto  Federal nº 67 347, de 5 
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de outubro de 1970, que também criou o Grupo Especial para Assunto de Calamidades 

Públicas (Geacap) que iniciou a sistematização do modelo nacional de defesa civil.  

 

 Pelo Decreto Federal nº 97 274, de 16 de dezembro de 1988, foi organizado o 

Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) com o objetivo de integrar a atuação dos órgãos e 

entidades públicas e privadas. O Decreto Federal nº 895, de 16 de agosto de 1993, cuidou de 

reorganizar o Sindec, ampliando e detalhando as atribuições e competências da União e dos 

demais entes da Federação. Este Decreto foi revogado em 2005, pelo Decreto Federal nº 5 

376, de 17 de fevereiro de 2005, que atualizou a estrutura, a organização e diretrizes para 

funcionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil e do Conselho Nacional de Defesa Civil 

(Condec).  

 

O modelo de Sistema Nacional de Defesa Civil concebido pelo Decreto 

5376/05 foi modificado pela Medida Provisória 474, de 2 de julho de 2010, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 7 257, de 4 de agosto de 2010, que estabelecem um novo Sistema 

Nacional de Defesa Civil que será constituído por órgãos e entidades da União, por órgãos e 

entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem formalmente ao sistema, e 

pelas entidades da sociedade civil às quais é facultada a adesão. 

  

Em Minas Gerais a Defesa Civil foi estruturada inicialmente em 1971, por 

meio do Decreto Estadual nº 13 492, de 10 de março de 1971, sem vinculação a qualquer 

órgão do estado.  

  

No ano seguinte foi reorganizado o Sistema Estadual de Defesa Civil por meio 

do Decreto Estadual nº 15 146, de 29 de dezembro de 1972, consolidando o seu caráter 

colegiado com representação de diversos setores da Administração estadual, também sem 

qualquer vinculação direta a qualquer órgão. 

  

Somente no final dos anos 70 a Defesa Civil em Minas Gerais realmente tomou 

forma e estrutura adequada para o cumprimento de sua missão. A Lei Estadual nº 7 157, de 07 

de dezembro de 1 977 vinculou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil ao Gabinete Militar 

do Governador, atribuindo ao dirigente máximo desse órgão a função de Coordenador 

Estadual de Defesa Civil. Na mesma lei foi criado o Fundo Especial para Calamidade Pública 

(Funecap). 
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Novo avanço na Defesa Civil estadual ocorreu com a criação das Regionais de 

Defesa Civil (Redec) por meio da Lei Delegada nº 132, de 25 de janeiro de 2007, e sua 

regulamentação pelo Decreto Estadual nº 45 275, de 30 de dezembro de 2009, visando uma 

política de descentralização das ações de defesa civil. 

 

 Ressalta-se também que o Governo do estado por meio da Cedec desenvolveu 

ações para fomentar a criação e funcionamento das Coordenadorias Municipais de Defesa 

Civil (Comdec). Exemplos marcantes dessa política é a criação da Escola de Defesa Civil por 

meio do Decreto Estadual nº 45 275/09, bem como a possibilidade de priorizar o repasse 

financeiro aos municípios, em situação emergencial, que possuam Comdec instalada e 

atuante, situações que deverão ser atestadas pelo Coordenador Estadual de Defesa Civil, 

conforme dispõe o Decreto Estadual 45 168, de 9 de setembro de 2009. 

 

4.2  Segurança global da população e os desastres 

 

Os desastres em todas as suas modalidades são a maior ameaça à vida e 

incolumidade das pessoas. Passaram a ser uma realidade muito presente na sociedade, 

motivado pelas alterações climáticas bruscas, pelo crescimento demográfico e a ocupação 

desordenada e irregular nos grandes centros urbanos. Contribui também o acelerado 

crescimento econômico e tecnológico sem compromisso com a segurança da população e a 

sustentabilidade. 

 

Esta realidade foi relatada em matéria jornalística, veiculada pelo jornal Estado 

de Minas, em 18 de outubro de 2010, que apontou o grave cenário do crescimento 

desordenado das cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que 

apresentam 42% de imóveis em ocupações irregulares, muitos em áreas de risco 

Trata-se de uma questão crucial por muito tempo deixada de lado na agenda 

dos administradores públicos, que se transformou em problema generalizado 

na região metropolitana, escancarando nas áreas de risco e em zonas de má 

infraestrutura urbana. Levantamento do ano passado, feito pela Fundação 

Israel Pinheiro (FIP) em 13 (treze) dos 34 (trinta e quatro) municípios da 

RMBH revela que quatro em cada 10 (dez) domicílios se encontram em 

assentamentos clandestinos. (AYER, 2010, P.17 ) 
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 Castro (2007, p. 5), expõe que “os estudos epidemiológicos apontam que os 

desastres naturais, humanos ou antropogênicos e mistos causaram mais prejuízos e danos do 

que todas as guerras nos dois últimos séculos”. 

 

Os desastres biológicos promovem epidemias e pandemias em grandes 

aglomerados de pessoas submetidas à péssima qualidade de vida, carente de saúde, 

alimentação e saneamento básico. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

doenças tropicais afetam cerca de 1 bilhão de pessoas de forma silenciosa, e que o Brasil é 

apontado como tendo a incidência da maioria das 17 doenças tropicais listadas, tais como 

dengue, mal de chagas, raiva, conjuntivite granulosa, laishmaniose, tênia, esquistossomose. 

(DOENÇAS... 2010).  

 

Este cenário de completa vulnerabilidade exige da comunidade internacional 

adotar políticas para reduzir e minimizar os efeitos dos desastres, sob a ótica da segurança 

global da população. Segundo Castro (2007, p. 6) está em pleno desenvolvimento o conceito 

de que a segurança global da população é dever dos modernos Estados de Direito e também 

direito e responsabilidade da cidadania. 

  

Há uma estreita relação entre segurança global e os fundamentos da República 

Federativa do Brasil, conforme dispõe o artigo 3º da Constituição Federal: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Para Castro (2007, p. 7) a segurança global da população fundamenta-se no 

direito natural à vida, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, em todas as condições, especialmente em circunstâncias de desastres. 

  

O grande objetivo da defesa civil é a redução dos desastres, por que eliminar e 

erradicar seriam objetivos inatingíveis. O Decreto 7 257, de 4 de agosto de 2010, conceitua 

defesa civil como sendo um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e 



46 

restabelecer a normalidade social. 

 

Os desastres são situações que causam prejuízo, infortúnio, destruição e perda 

de vidas humanas. Segundo o Decreto nº 7 257/10 é o resultado de eventos adversos, naturais 

ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 

materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. De acordo com 

Castro (1999, p. 4) o objetivo da defesa civil é a redução dos desastres, que abrange os 

seguintes aspectos globais: prevenção de desastres; preparação para emergências e desastres; 

resposta aos desastres e reconstrução. 

 

A prevenção dos desastres é composta por ações que visam primeiramente 

diagnosticar os riscos existentes na comunidade, por meio do mapeamento das áreas de risco, 

que é o levantamento de ameaças e vulnerabilidades, pelo levantamento das estruturas de 

resposta, recursos humanos e logísticos, disponíveis no poder público e na iniciativa privada, 

e paralelamente desenvolver campanhas educativas para conscientizar e mobilizar a 

comunidade para realizar a intervenção planejada. Calheiros, Castro e Dantas (2009, p. 16) 

descrevem que é desenvolver atividades amplas, eficientes e contínuas de informação e 

divulgação sobre a gravidade dos desastres para as autoridades, áreas setoriais, lideranças 

comunitárias e população – é a conscientização. 

  

A preparação para os desastres consiste em ações de treinamentos para 

capacitar as Comdec, realização de simulados, confecção dos Planos de Contingência, 

levantamento de abrigos, realização de obras de intervenção em áreas de risco e desenvolver 

sistemas eficientes de monitoramento, alerta e alarme. Dentre as diversas ações, Calheiros, 

Castro e Dantas (2009, p. 17), citam “a aplicação de recursos para desenvolver 

adequadamente os projetos de medidas estruturais, na redução de desastres; [...] estabelecer e 

divulgar o sistema de captação para emissão de alerta e alarme”. 

  

Tanto as ações de prevenção quanto as de preparação ocorrem no período de 

normalidade, quando nenhum desastre está ocorrendo, o que possibilita evitar ou minimizar 

um possível desastre futuro, dessa forma  se verifica quais são as ações mais importantes e 

quais deveriam ser priorizadas pelo poder público. 

 

Quando as ações antecipadas falham, ocorrem os desastres, desta forma o 
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poder público, através dos órgãos componentes do Sindec, devem se articular para realizar as 

ações de resposta. Segundo Calheiros, Castro e Dantas (2009, p. 17) é neste momento que 

ocorre o socorro das vítimas e a assistência às populações afetadas, feridos, desabrigados e 

desalojados, logo após, a reabilitação dos cenários de desastres, restabelecendo os serviços 

públicos essenciais, realizando vistorias, avaliação de danos, elaboração de laudos técnicos, 

sepultamento de pessoas, limpeza geral, descontaminação, remoção de escombros e vigilância 

das condições de segurança global da população. 

  

Após o desastre, são necessárias ações mais caras que estão relacionadas com a 

liberação de recursos para a reconstrução das áreas danificadas ou destruídas pelo desastre. 

Castro (1999, p. 275) assevera que os projetos de reconstrução têm por finalidade 

restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos essenciais, a economia da área afetada, o 

moral social, o bem-estar da população afetada. O foco é a recuperação de pontes, bueiros, 

estradas, residências, áreas públicas. 

  

A intensidade de um desastre depende da magnitude do evento adverso e do 

grau de vulnerabilidade do cenário receptor, onde está alocada a comunidade afetada. Quanto 

mais recursos tecnológicos, investimentos e preparação da população menos vulnerável ela 

estará diante de um evento adverso, tornando menos intenso um possível desastre. 

  

Para Castro (2007, p. 10) os estratos populacionais menos favorecidos e os 

países menos desenvolvidos, por apresentarem maiores vulnerabilidades sócio-culturais, 

econômicas e tecnológicas, são atingidos com mais intensidade pelos desastres. 

  

Neste cenário é imperioso desenvolver oportunidades para uma mudança 

cultural relacionada com o senso de percepção de risco. Segundo Castro (2007, p. 10) o 

fatalismo, o conformismo e o baixo senso de percepção de risco como as principais 

vulnerabilidades culturais da sociedade brasileira. 

  

Os desastres são classificados e codificados na Codificação de Desastres, 

Ameaças e Riscos (Codar) para uma melhor compreensão dos fenômenos, uniformizando 

nomenclaturas, facilitando a criação de banco de dados para interagir com informações de 

outras bases de armazenamento, bem como nivelar o nível de conhecimento entre os 

profissionais envolvidos no problema e o intercâmbio de informações. 
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 Os desastres, ameaças e riscos são classificados quanto à evolução, quanto à 

intensidade e quanto à origem. (BRASIL, 2008, p. 41).  

  

Quanto à evolução os desastres podem ser súbitos ou de evolução aguda, de 

evolução crônica ou gradual e por fim podem ser por somação de efeitos parciais, conforme 

os critérios de classificação. 

  

Quanto à intensidade os desastres são classificados em acidentes, médio porte, 

grande porte e muito grande porte. A intensidade dos desastres pode ser definida em termos 

absolutos ou a partir da proporção entre as necessidades de recursos e as possibilidades dos 

meios disponíveis na área afetada, para uma resposta eficiente. (BRASIL, 2008, p. 43) 

  

No caso dos desastres de grande porte e de muito grande porte há a necessidade 

de aporte de recursos externos na área sinistrada, podendo o poder público decretar situação 

de emergência na primeira hipótese, ou situação de calamidade pública na hipótese mais 

grave. 

  

No que se refere a origem os desastres podem ser naturais, humanos ou 

antropogênicos e mistos. Embora seja clássica esta classificação, os autores modernos tendem 

a contestá-la, rotulando todos os desastres como mistos. (BRASIL, 2008, p. 41) 

  

Os desastres naturais são subdivididos em desastres de origem sideral, 

relacionados com a geodinâmica terrestre externa, os relacionados com a geodinâmica 

terrestre interna e os relacionados com os desequilíbrios na biocenose, que são pragas 

animais. 

 

Já os desastres humanos ou antropogênicos dividem-se nos de natureza 

tecnológica, de natureza social e de natureza biológica. Merecem especial atenção os de 

natureza social que são consequências de desequilíbrios nos inter-relacionamentos sociais, 

econômicos, políticos e culturais, bem como do relacionamento desarmonioso do homem com 

os ecossistemas urbanos e rurais. (BRASIL, 2008, p. 54) 

  

Dentre os desastres de natureza social estão os relacionados com convulsões 
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sociais que provocam ou intensificam a agitação político-social e a desestabilização do clima 

de paz social. A redução desses desastres só será alcançada por meio da interação governo-

comunidade e da mudança cultural que permitam um clima de confiabilidade mútua e 

solidariedade interpessoal. (BRASIL, 2008, P. 59). 

A mais importante célula do organismo social para a discussão e geração do 

clima de paz social é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec). Este 

processo exige intensa e contínua discussão dos objetivos permanentes a 

serem atingidos e o consenso só poderá surgir se as pessoas acreditarem e 

confiarem nos bons propósitos das autoridades governamentais presentes ou 

representadas no debate.  

 

No quadro 1 os desastres relacionados com convulsões sociais apresentam-se 

elencados conforme codificação do Codar: 

 

Quadro 1 - Codificação de desastres ameaças e riscos de natureza social relacionados com                                                        

convulsões sociais – Codar 

Descrição do desastre Código 

Desemprego e/ou Subemprego Generalizado 
HS.CDG 

22.201 

Especulação HS.CES 22.202 

Fome e Desnutrição HS.CFD 22.203 

Migrações Intensas e Descontroladas HS.CMD 22.204 

Intensificação da Violência Doméstica HS.CVD 22.205 

Infância e Juventude Marginalizadas e/ou Carentes HS.CJM 22.206 

Grevismo Generalizado HS.CGG 22.207 

Disseminação de Boatos e Pânico HS.CDB 22.208 

Tumultos e Desordens Generalizados HS.CTG 22.209 

Tráfico de Drogas Intenso e Generalizado HS.CTD 22.210 

Incremento dos Índices de Criminalidade Geral e dos Assaltos HS.CIC 22.211 

Banditismo e Crime Organizado HS.CBO 22.212 

Venda de Segurança e Matadores a Soldo HS.CVS 22.213 

Colapso do Sistema Penitenciário HS.CCP 22.214 

Terrorismo HS.CTE 22.215 

Perseguições e Conflitos Ideológicos, Religiosos e/ou Raciais HS.CPC 22.216 

   Fonte: Brasil. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Manual de desastres 

humanos: desastres de natureza social, v. 2. Brasília, DF, 2007. 

 

Os desastres humanos de natureza social relacionados com as convulsões 

sociais guardam estreita relação com os temas próprios da segurança pública e do sistema de 
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defesa social. Observa-se que a formula indicada pela PNDC para enfrentar estes desastres é a 

participação e mobilização da comunidade por meio dos Nudec em total sinergia com a 

estância governamental. Na será da segurança pública a comunidade se manifesta por meio 

dos Consep para enfrentar o problema sobre a ótica da prevenção e repressão criminal. 

 

4.3 Sistema Nacional e Estadual de Defesa Civil 

 

  À União compete, nos termos do artigo 21, inciso XVIII da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), “planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente as secas e as inundações” e conforme o artigo 22, inciso XXVIII, do 

mesmo diploma legal, “compete-lhe privativamente legislar sobre defesa civil”. 

 

A legislação infraconstitucional que regula a matéria atribui responsabilidades 

e espera contrapartida dos entes da federação na concretização da Política Nacional de Defesa 

Civil (PNDC). O objetivo geral do PNDC é a redução dos desastres, que tem como 

instrumentos para atingi-la o Sindec, os planejamentos em defesa civil, e os recursos 

financeiros, nos quais a União, os estados e municípios devem participar e desenvolver ações 

concretas. 

 

Neste mister é preciso que o poder público, em todas as esferas, se conscientize 

que a Defesa Civil não é um órgão, mas um sistema, constituído por todos os órgãos públicos, 

pelas entidades privadas e pela população. 

  

A Defesa Civil no Brasil se encontra articulada, através de um sistema nos três 

níveis de governo. No plano federal a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) exerce a 

função de órgão central com a responsabilidade de coordenar as ações de caráter nacional e 

que extrapolem o poder de resposta dos estados e municípios da federação. Já nos estados e 

Distrito Federal existem suas Coordenadorias de Defesa Civil (Cedec) que devem gerir as 

ações de defesa civil  no âmbito de seu território, sobretudo quando estão comprometidos os 

recursos municipais de atendimento da comunidade. No âmbito dos municípios deve haver a 

preocupação com a criação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec) com a 

missão prioritária de promover as ações preventivas e de preparação, visando evitar a eclosão 

dos desastres ou minimizar os seus efeitos e dar a primeira resposta em caso de calamidades. 
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Sobre a constituição do Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec), a Medida Provisória nº 

474/10 dispõe o seguinte: 

Art. 1º O Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) tem como objetivo 

planejar, articular e coordenar as ações de defesa civil em todo o território 

nacional. 

Art. 2º Os órgãos e entidades de administração pública da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as entidades da sociedade 

civil, responsáveis pela ações de defesa civil, comporão o SINDEC, nos 

termos do regulamento. 

§ 1º A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração 

Nacional será o órgão coordenador do SINDEC, ficando responsável por sua 

articulação, coordenação e supervisão técnica. 

 

Regulamentando a MP 474/10, o Decreto Federal nº 7 257/10, assim dispõe sobre 

o sistema: 

Art. 5º O SINDEC será composto pelos órgãos e entidades da União, 

responsáveis pelas ações de defesa civil, bem como pelos órgãos e entidades 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios que a ele aderirem. 

§ 1º As entidades da sociedade civil também poderão aderir ao SINDEC, na 

forma a ser disciplinada pelo Ministério da Integração Nacional. 

§ 2º Compete à Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da 

Integração Nacional a coordenação do SINDEC, ficando responsável por sua 

articulação, coordenação e supervisão técnica. 

 

Além dos órgãos coordenadores das ações de defesa civil existem os  setoriais, 

pertencentes à administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, que 

integram o sistema e se articulam com os de coordenação, com o objetivo de garantir atuação 

sistêmica. Os órgãos de apoio são aquelas instituições públicas e privadas, associações de 

classe e comunitárias, organizações não governamentais que apóiam todos do sistema. 

(BRASIL, 2008, p. 10). 

  

No ápice deste sistema, como órgão colegiado e consultivo, há o Conselho 

Nacional de Defesa Civil (Condec) que é composto por representantes de diversos Ministérios 

que compõem o Sindec, por dois representantes dos Estados e Distrito Federal indicados pelo 

Conselho Nacional dos Gestores de Defesa Civil (Congedec) e por três representantes dos 

municípios e três representantes da sociedade civil. (BRASIL, 2010a). 

 

As recentes mudanças impostas pela legislação vigente exigem a adesão formal 

dos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal, Municípios e da sociedade civil 

organizada ao novo Sindec, o qual está sendo reformulado a partir dessa premissa. 
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Em Minas Gerais o atual sistema de defesa civil foi criado pela Lei Estadual 7 

157/77, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 19 077, de 17 de fevereiro de 1978, 

atribuindo a coordenação ao Gabinete Militar do Governador, por meio da Cedec, que é o 

órgão central. 

 

Ao sistema estadual estão vinculados órgãos setoriais e entidades de apoio os 

quais mantém representantes prontos para atuarem nas diversas ações de defesa civil. O 

sucesso das ações depende da conjugação de esforços numa ação intersetorial, e da 

coordenação e articulação dos diversos atores, públicos, privados, federais, estaduais e 

municipais. Para atingir seus objetivos o sistema conta com representantes dos seguintes 

órgãos e entidades do estado: 

 

a) Secretarias de Estado 

b) Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

c) Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) 

d) Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 

e) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

(DER/MG) 

f) Serviço Voluntário de Assistencial Social (Servas) 

g) Companhias de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

h) Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

i) Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) 

j) Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam)  

l) Associações Microrregionais 

m) Regionais de Defesa Civil 

n) Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

n) Núcleos Comunitários de Defesa Civil 

 

Para representar esta articulação apresenta-se o seguinte organograma (fig 1): 
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Figura 1: Estrutura da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Minas Gerais - 2007 

 

Fonte: MINAS GERAIS. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Histórico. Belo Horizonte, 2010a. 

Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br> Acesso em: 27 e 28 agosto 2010. 

 

Dentre as várias competências previstas no Decreto Estadual nº 19 077/78 

destacam-se as seguintes: 

 

a) convocar órgão ou entidade estadual para colaborar na execução 

das atividades de defesa civil; 

b) incentivar a criação de comissões municipais de defesa civil; 

c) manter intercâmbio com os órgãos federais, estaduais e municipais 

ligados às ações de defesa civil; 

d) solicitar a cooperação das entidades que se fizer necessário para a 

implementação de atividades de defesa civil. 

 

Com a criação das Redec e sua regulamentação por meio do Decreto Estadual 

nº 45 275/09, o sistema passou a contar com um importante elo de coordenação entre a Cedec 

e as Comdec. Inicialmente foram criadas dez Unidades Regionais de Defesa Civil no interior 

do estado, com a previsão legal de que, a criação de nova Região de Polícia Militar (RPM), 

implica na criação automática de nova Regional de Defesa Civil. A Redec tem a sua sede em 

uma RPM e o seu titular é o Comandante Regional da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG). Tecnicamente as Redec estão subordinadas à Cedec e assumem papel de destaque 
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no sistema, coordenando a gestão da Defesa Civil em suas bases territoriais. Atualmente 

existem 15 Redec conforme disposto no mapa 1.  Na  Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH), onde estão sediadas as 1ª, 2ª e 3ª RPM, não há previsão legal de instalar 

Redec, pois, devido a  proximidade física com a Cedec, esta exerce o papel de coordenação 

nestas regiões. 

 

Mapa 1: Regiões da Polícia Militar de Minas Gerais - 2010 

 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais 

 

Para aproximar a comunidade aos demais entes do Sindec, existem os Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil (Nudec) compostos por voluntários, moradores de áreas de 

risco ou não, que são capacitados para melhoria do seu senso de percepção de risco e para 

liderarem outras pessoas da comunidade. De acordo com Lucena (2005, p.13), a finalidade 

dos Nudecs é desenvolver um processo de orientação permanente junto à população, e seu 

principal objetivo é a prevenção e a minimização dos riscos e desastres nas áreas de maior 

vulnerabilidade nos municípios. 
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4.4 O funcionamento dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil 

  

A união de esforços é indispensável para que as ações de defesa civil produzam 

resultados capazes de prevenir e minimizar os riscos de eventos adversos e seus efeitos. Há 

necessidade de uma sinergia entre as três esferas de governo e a comunidade organizada e 

participativa, com atuação coordenada, articulada e solidária. 

  

A comunidade deve ser protagonista neste processo, pois ela sabe quais são 

suas verdadeiras demandas e assim contribui para a elaboração de planejamentos exequíveis e 

úteis para promover as mudanças desejadas. Dada a importância desse tema, a Política 

Nacional de Defesa Civil (PNDC) em sua Diretriz nº 7 dedicou atenção especial à necessidade 

e importância da formação dos Nudec. 

Implementar a interação entre os órgãos do governo e a comunidade, 

especialmente por intermédio das Comissões Municipais de Defesa Civil – 

COMDECs e dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDECs, com a 

finalidade de garantir uma resposta integrada de toda a sociedade. (BRASIL, 

2008, p.14). 

 

Os Nudec particularizam os problemas de defesa civil dentro do município, no 

bairro, região, rua, motivando a comunidade diretamente afetada pelo problema a estabelecer 

uma parceria formal com o poder público (Comdec), e firmando uma co-gestão no 

planejamento e execução de ações, com estímulo a cultura da prevenção e auto-proteção. Sua   

importância  se resume nos seguintes aspectos: 

Promove a interação entre a Defesa Civil e a comunidade, aproxima e 

estimula a população para participação e construção de uma cultura voltada à 

prevenção de riscos. 

Possibilita um planejamento participativo, estimulando a socialização de 

experiências, bem como, o acesso da comunidade às ações desenvolvidas 

pela Defesa Civil. 

Viabiliza espaços participativos e democráticos na comunidade, articula os 

diversos atores sociais para a consolidação de um plano que vise a 

construção de princípios para uma melhor convivência com o meio ambiente 

local. 

Favorece ao indivíduo seu crescimento como ser humano e a sua integração, 

consciente e atuante, na comunidade em que vive. 

Envolve a comunidade no sentido de acreditar numa mudança quanto à 

realidade local, promove espaço para uma construção coletiva, assegura a 

ampliação dos espaços de discussão, tendo como perspectiva a prevenção e 

redução dos riscos e desastres. ( LUCENA, 2005, p. 14 ). 

 

A formação dos Nudec é um processo construído passo a passo, voltado para a 

participação da comunidade exposta às vulnerabilidades por meio da mobilização, 
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sensibilização e conscientização. É fundamental agregar pessoas que comunguem dos 

mesmos objetivos e que trabalhem de forma compartilhada. 

  

A comunidade não pode e não deve se omitir e fugir da participação como é 

comum acontecer no Brasil, onde as políticas públicas em regra são estabelecidas nos 

gabinetes. Deve haver um pacto social, livre de amarras ideológicas ou partidárias, 

constituindo-se numa política de estado, na qual a sociedade assuma um papel transformador. 

 

Para Lucena (2005, p. 19) “esse processo participativo possibilita um clima 

favorável à co-gestão, onde a comunidade organizada juntamente com a Defesa civil estará 

interagindo, decidindo e definindo juntos os níveis de participação e os caminhos a serem 

trilhados”. 

 

No mesmo sentido Osborne e Gaebler (apud EMERIM, 2007, p.59) afirma que  

quanto mais vivo, mais convencido fico de que, para funcionarem efetivamente, os programas 

precisam pertencer às pessoas a que se destinam, isto não é mera retórica, mas uma realidade.  

 

Como Fórum de debate sobre a defesa civil, o foco dos trabalhos da 

comunidade é o de planejar as atividades relacionadas à redução de desastres, com especial 

atenção para: 

A avaliação dos riscos de desastres e a preparação de mapas temáticos 

relacionados com as ameaças, com as vulnerabilidades dos cenários e com as 

áreas de riscos intensificados. 

A promoção de medidas preventivas estruturais e não estruturais, que são 

desenvolvidas com o objetivo de reduzir os riscos de desastres. 

A elaboração de planos de contingência para responder às hipóteses de 

desastres e exercícios simulados para aperfeiçoá-los. 

O treinamento de voluntários e das equipes técnicas operacionais, para 

atuarem em circunstâncias de desastres. 

A organização de um plano de chamada, com o objetivo de otimizar o estado 

de prontidão, na iminência de desastres. 

Informar, organizar e preparar a comunidade são os objetivos que revestem 

de importância o papel dos Nudec, na missão de reduzir os desastres, 

minimizar seus efeitos, por meio de pronta resposta.  

( CALHEIROS; CASTRO; DANTAS, 2009, p. 8) 

 

Informar, organizar e preparar a comunidade são objetivos que revestem de 

importância o papel dos Nudec na missão de reduzir os desastres ou minimizar seus efeitos 

por meio de uma pronta resposta. O poder público isoladamente não promoverá políticas 

públicas de sucesso se a comunidade não participar de sua elaboração e execução. As 
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pessoas devem assumir uma postura de preocupação coletiva diante dos problemas comuns 

e somar esforços numa rede solidária. 

 

Na seção 5 são apresentadas informações sobre a 6ª RPM, na qual foi 

desenvolvida a pesquisa, com abordagem sobre aspectos sócio-econômicos, operacionais e 

quanto a sua atuação como Regional de Defesa Civil.   
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5  A 6ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR   

 

A 6ª RPM é a Unidade de Direção Intermediária da estrutura organizacional da 

Polícia Militar de Minas Gerais, que tem as atribuições de polícia ostensiva de preservação e 

restauração da ordem pública na região Centro Sul do estado.  

Tem sob sua responsabilidade municípios em franco crescimento sócio-

econômico, mas que nos últimos anos foram afetados por desastres de naturezas diversas. O 

que se destaca na 6ª RPM é sua vocação para os temas relacionados à defesa civil em 

particular o seu investimento em capacitação em talentos humanos.   

 

5.1 Características sócio-econômicas 

 

A região Centro-Sul mineira, que congrega 44 municípios e 3 distritos sob a 

responsabilidade operacional da 6ª RPM, conforme Mapa 1. Geograficamente ocupa posição 

de destaque no estado por estar equidistante dos três grandes centros urbanos da região 

Sudeste, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), fomentando a 

descentralização e interiorização do desenvolvimento econômico. Como exemplo do 

crescimento na região cita-se os municípios de Varginha, Três Corações, Lavras e Três 

Pontas.  

 

A região apresentou expressiva participação no Produto Interno Bruto de 

Minas Gerais no ano de 2007 que foi de R$ 241.293.054.000,00. Destacam-se Varginha com 

R$ 2 912 647,00 (1,2% do PIB do estado) ocupando a 10ª posição no ranking estadual, Três 

Corações com R$ 1 154 795,00 (0,5% do PIB do estado), Lavras com R$ 1 026 715,00 

(0,42% do PIB do estado) e Três Pontas com R$ 512 970,00 ,  conforme o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas Nacionais - Fundação João 

Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)  (IBGE 2007). 

 

A região apresenta uma extensa malha rodoviária federal e estadual que 

interliga os seus municípios entre si e com as principais cidades do norte do Estado de São 

Paulo. Destaca-se a Rodovia Fernão Dias, que duplicada, tornou-se a grande protagonista do 

crescimento econômico, por onde escoa grande parte da produção agrícola e industrial do 

sudeste. Merece relevo, ainda, a bacia hidrográfica do Rio Grande, onde estão instaladas as 
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hidroelétricas de Camargos, Itutinga e Funil, fazendo com que vários municípios sejam 

banhados pelos reservatórios de furnas (Mapa 3). 

 

Mapa 2 – Municípios que Compõem o Território da 6ª Região da Polícia Militar 

de Minas Gerais - 2010 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Emprego Operacional da 6ª RPM da Polícia Militar de Minas Gerais. 

 

Mapa 3 – Hidrografia e Malha Rodoviária dos Municípios da 6ª RPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Emprego Operacional da 6ª RPM da Polícia Militar de Minas Gerais. 
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Grande fonte de receita para muitos municípios é o turismo, que é muito 

intenso e estimulado pelos balneários que formam o circuito dos lagos, como Boa Esperança e 

Guapé. Merece destaque o projeto “Estrada Real”, cujo traçado permeia toda a região, com 

reflexos em todas as unidades da 6ª RPM. 

 

Na área educacional o destaque não é menor. As principais cidades, Lavras 

Varginha e Três Corações oferecem escolas de nível superior com muitas opções de cursos e 

alguns centros de excelência. A taxa líquida de freqüência ao ensino fundamental de 7 a 14 

anos supera 90% em quase todos os municípios, conforme Mapa 3. 

 
Mapa 4 – Taxa Líquida de Frequência ao Ensino Fundamental – 07 a 14 anos (%) dos Municípios 

da 6ª RPM – Ano de Referência 2006 

 

Fonte: Relatório do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) - 2009 - Fundação João 

Pinheiro- Governo de Minas Gerais. 

 

No agronegócio destaca-se a pecuária leiteira e o plantio do café e da cana-de-

açúcar. O café é produto de exportação, cujos principais produtores são os municípios de 

Varginha e Três Pontas. A produção de álcool e açúcar concentra-se nos municípios de Guapé 

e Campo do Meio. 
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5.2 Aspectos Operacionais 

 

A PMMG articula-se em 18 regiões de policiamento ostensivo em todo o 

estado de Minas Gerais responsáveis pela gestão operacional. A 6ª RPM é a responsável pelo 

policiamento ostensivo e preservação da ordem pública na região que abrange 17.819 km² do 

território do estado (representando 3,03%) e é povoada por 860 391 habitantes (4,26 % da 

população de MG), o que representa uma densidade demográfica de 48,28 hab/km². O efetivo 

atualmente é de 1 526 militares (tabela 1). Ressalta-se que a 6ª RPM e a 6ª Cia PM Ind MAT 

tem responsabilidade operacional sobre a totalidade da área e população da região
2
. 

  

  Tabela 1 – Informações de efetivo / área e população das unidades operacionais da 6ª Região 

de Polícia Militar de Minas Gerais – 2010 – Minas Gerais 2010-Out 2010 

UNIDADES 
ÁREA  

(Km²) 

POPULAÇÃO 

 (Hab.) 

EFETIVO  

(Nr. PM) 

6ª RPM 17 819 860 391 46 

8º BPM 10 205 398 118 752 

24º BPM  4 959 304 445 410 

16ª Cia PM Ind. 2 655 157 828 176 

6ª Cia PM Ind MAT 17 819 860 391 142 

Total 17 819 860 391 1526 

   Fontes:Plano de Emprego Operacional da 6ª RPM e Primeira Seção do Estado Maior da 

Policia Militar         de Minas Gerais.  

Nota: RPM – região de polícia militar. BPM- Batalhão de Polícia Militar. Cia PM Ind – 

Companhia de Policia Militar Independente. Cia PM Ind MAT – Companhia de 

Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito. 

 

Verifica-se que a região apresenta em vários municípios alta densidade 

demográfica, que gera preocupações relacionadas com a ocupação irregular do espaço urbano. 

Se não houver planejamento adequado com vistas à concentração populacional é possível que 

haja aumentado das vulnerabilidades e riscos de desastres, dificuldade de acesso aos serviços 

básicos de saneamento, bem como a eclosão de epidemias (Mapa 5). 

 
 

 

 

                                                 
2
 Informações disponíveis no Plano de Emprego Operacional da 6ª RPM da Polícia Militar de Minas Gerais. 

 



62 

 

Mapa 5 – Densidade Populacional dos municípios da região centro sul de Minas Gerais- 

2006  

 

 
Fonte: Relatório do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) - 2009 -    

Fundação João Pinheiro. 
 

 

O Comando Regional criado em 27 de janeiro de 1986, por meio do Decreto 

Estadual nº 25 381, foi instalado no mesmo ano em 29 de abril, nas dependências da sede do 

8º Batalhão de Polícia Militar em Lavras (MG), onde ainda se encontra instalada em um novo 

pavilhão. Faz limite ao sul com a 17ª RPM (Pouso Alegre), ao leste com a 13ª RPM 

(Barbacena), a oeste com a 18ª RPM (Poços de Caldas), a nordeste com a 2ª RPM 

(Contagem) e ao norte com a 7ª RPM (Divinópolis), conforme mapa 1. 

 

A região articula-se em 4  unidades operacionais, 8º BPM, 24º BPM, 6ª Cia 

Ind. e 6ª Cia Ind. MAT. 

 

A Sexta Companhia de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e 

Trânsito (6ª Cia PM Ind. MAT), com sede em Lavras, é a responsável pelo policiamento 

especializado de meio-ambiente e trânsito rodoviário 44 municípios e 3 distritos da região. 

 

O Oitavo Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) é o responsável pelas atividades 

de polícia ostensiva em 25 municípios, o vigésimo quarto Batalhão de Polícia Militar (24º 

BPM) com sede na cidade de Varginha-MG é responsável por 10 municípios e a décima sexta 
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Companhia de Polícia Militar Independente (16ª Cia PM Ind), com sede na cidade de Três 

Corações (MG), é responsável por 9 municípios. 

 

 A 6ª RPM prioriza o trabalho articulado com a comunidade, o que se pode 

verificar através da quantidade de Consep instalados, conforme tab. 2. 

 

  Tabela 2 – Informações sobre os Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública da 6ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais – Minas 

Gerais 2010 - Out 2010 

UNIDADES INSTALADOS DESATIVADOS 

8º BPM 25 7 

24º BPM 9 3 

16ª Cia PM Ind. 8 5 

Total 42 15 

   Fonte: Terceira Seção do Estado Maior da 6ª Região de Policia Militar  de 

Minas Gerais.  

Nota: BPM- Batalhão de Polícia Militar. Cia PM Ind – Companhia de Policia 

Militar Independente.  

 

Há seis anos a 6ª RPM inovou na área de educação à distância criando a 

Universidade Corporativa de Segurança Pública (UCSP) cuja missão é proporcionar educação 

continuada de qualidade, que permita a seus colaboradores internos e externos atuarem com 

eficiência e eficácia na proteção da vida, redução do crime e do medo que ele acarreta, dentro 

dos aspectos legais. 

 

Os programas de extensão interna, que contemplam cursos, palestras, 

seminários e congressos são direcionados para área de direitos humanos, direito penal 

aplicado à atividade policial militar e Polícia Comunitária. Os programas de extensão externa 

envolvem treinamentos nas áreas de Polícia Comunitária e Defesa Civil, para líderes 

comunitários e voluntários das Comdec, dando ênfase aos conceitos de participação e 

mobilização comunitária. A UCSP oferece ainda cursos de pós-graduação por meio de 

convênios com instituições de ensino superior da região. 
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5.3 A 6ª RPM como Regional de Defesa Civil 

 

Em Minas Gerais foram criadas as Unidades Regionais de Defesa Civil, por 

meio da Lei Delegada nº 132/07, passando o sistema a contar com um importante elo de 

coordenação entre a Cedec e as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec). 

Inicialmente foram criadas dez Unidades Regionais de Defesa Civil (Redec) com previsão 

legal de que, a criação de nova RPM, implicaria na criação automática de nova Redec. A 

unidade Regional de Defesa Civil tem a sua sede em uma RPM, o seu titular é o comandante 

regional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cujas atribuições estão regulamentadas 

pelo Decreto Estadual nº 45 275/09. 

 

Destaca-se que as RPM pertencem ao Sistema Estadual de Defesa Civil, uma 

vez que no sistema a PMMG atua como órgão setorial. Com a criação das Redec, as RPM 

adquirem novo status, na medida em que, por meio de uma subordinação técnica com a 

Cedec, passam a ter um papel de coordenação e gestão da Defesa Civil nos municípios sob 

sua responsabilidade operacional. 

 

Nesse contexto, a 6ª RPM merece uma atenção especial visto que é 

significativo o seu investimento em treinamento e capacitação, oferecendo aos seus 

profissionais e colaboradores cursos na área de Defesa Civil, por meio da UCSP.. A partir de 

2007 já foram realizados 6 cursos, sendo treinadas 167  pessoas, civis e militares, em parceria 

com a Cedec. 

 

A regional dispõe de um depósito para guarda de materiais de ajuda 

humanitária. Este depósito é fruto da política de descentralização da distribuição de donativos 

para as cidades afetadas por desastres, acelerando as ações de resposta. 

 

Desde 2007 foram registrados 40 desastres nos municípios da região (quadro 

2), verifica-se que há predominância nos desastres relacionados com o evento adverso chuvas 

intensas. 

 

Percebe-se que dos vinte e dois (22) municípios afetados no período analisado, 

seis (6) não possuem a Comdec (quadro 2). 
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Quadro 2  – Desastres registrados nos municípios da Sexta Região da Polícia Militar de Minas Gerais e 

a situação das suas comdec,  2007 - 2009 
Nr Município Tipo Desastre Ano Situação Comdec 

1 Aguanil 
Granizo 2008 

Possui 
Enchente 2009 

2 Boa Esperança Inundação 2008 Possui 

3 Cambuquira Inundação 2007 Possui 

4 Candeias Inundação 2007 Possui 

5 Carmo da Cachoeira Produto Químico 2007 Não possui 

6 Carmópolis Inundação 2007 Possui 

7 Conceição do Rio Verde 

Enchente 2007 

Possui 

Granizo 2008 

Inundação 2009 

Vendaval 2009 

Enchente 2009 

8 Cristais Inundação 2007 Possui 

9 Guapé 

Enxurrada 2009 

Não possui Inundação 2009 

Produto Químico 2008 

10 Ingaí Enchente 2009 Não possui 

11 Itutinga Inundação 2007 Não possui 

12 Lavras 

Vendaval 2009 

Possui 

Inundação 2008 

Inundação 2008 

Vendaval 2009 

Vendaval 2009 

13 Luminárias Enchente 2009 Possui 

14 Oliveira Produto Químico 2008 Possui 

15 Perdões Produto Químico 2009 Possui 

16 Piracema Enxurrada 2007 Possui 

17 Ribeirão Vermelho Enxurrada 2009 Possui 

18 Santana do Jacaré 

Vendaval 2008 

Possui Vendaval 2008 

Enchente 2009 

19 Santo Antônio do Amparo Inundação 2007 Possui 

20 São Tomé das Letras 

Seca 2007 

Não possui 

Vendaval 2008 

Enxurrada 2009 

Enxurrada 2009 

Enchente 2009 
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Nr Município Tipo Desastre Ano Situação Comdec 

21 Três Corações 
Produto Químico 2008 

Possui 
Inundação 2009 

22 Três Pontas Vendaval 2008 Não possui 

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. 

 

O chefe da Quinta Seção do Estado-Maior da região é o oficial encarregado das 

atividades de defesa civil e atua em coordenação com os oficiais chefes das seções de relações 

públicas e comunicação organizacional de cada unidade subordinada. Dos 44 municípios da 

região, 26 criaram as Comdec na forma da lei, das quais apenas 12 são atuantes segundo 

controle da 6ª Regional de Defesa Civil (Redec 6) 

 

Quadro 3: Situação das coordenadorias municipais de defesa civil criadas em cada unidade 

operacional da Sexta Região de Polícia Militar de Minas Gerais - 2010 

UNIDADE MUNICÍPIOS QUE POSSUEM 

COMDEC 

MUNICÍPIOS QUE POSSUEM 

COMDEC ATUANTES 

8º BPM Aguanil, Candéias, Carmópolis de 

Minas, Carrancas, Cristais, Ibituruna, 

Luminárias, Passa Tempo, Santo 

Antônio do Amparo, Piracema, 

Santana do Jacaré, São Francisco de 

Paula. 

Lavras, Oliveira, Campo Belo, 

Ribeirão Vermelho, Perdões e 

Nepomuceno 

24º BPM - 
Boa Esperança, Eloi Mendes, 

Varginha 

16º Cia Ind Campanha, Conceição do Rio Verde. Três Corações, Cambuquira, Lambari. 

Fonte: sexta região de polícia militar e sexta regional de defesa civil da polícia militar de minas gerais 

Nota: RPM – Região de Polícia Militar. BPM- Batalhão de Polícia Militar. Cia PM Ind – Companhia 

de Policia Militar Independente. Cia PM Ind MAT – Companhia de Polícia Militar 

Independente de Meio Ambiente e Trânsito. 

 

Verifica-se que apesar de todo o esforço da 6ª RPM/Redec 6, ainda há um 

número significativo de municípios que não possuem sua Comdec instalada, e daqueles que 

instalaram poucos são efetivamente atuantes. O cenário sócio-econômico, a densidade 

demográfica e o histórico de desastres na região são indicativos de que os temas relacionados 

à defesa civil deveriam estar, prioritariamente, na agenda de todos os municípios, o que na 

realidade esta longe de acontecer. 
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6 METODOLOGIA 

 

Nesta seção foi feita uma abordagem geral do estudo, de forma a conhecer os 

métodos utilizados para a elaboração da pesquisa. 

 

Em relação aos objetivos, este estudo utilizou a pesquisa descritiva, para 

descrever características e elementos relacionados às estratégias de policiamento e à Política 

Nacional de Defesa Civil, para maior compreensão das variáveis e fatores que influenciam no 

comportamento do objeto em análise. Aproveitou-se técnica padronizada para coleta de dados 

por meio de questionários. 

 

Por meio da pesquisa bibliográfica, buscou-se uma maior aproximação e 

identificação com o problema, através da verificação de doutrina pertinente aos assuntos, 

bibliografia específica e afim.  

 

A pesquisa teve natureza quantitativa, uma vez que diagnosticou a visão e a 

percepção de profissionais, policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar e Coordenadores 

Municipais de Defesa Civil, quanto ao objeto da pesquisa através de questionário (apêndice I 

e II). 

 

O método de abordagem hipotético-dedutivo foi utilizado alicerçado em 

pesquisas relacionadas aos conhecimentos de Defesa Civil, de Polícia Comunitária e às 

noções de democracia, participação e mobilização comunitária, consubstanciado ao que se 

demonstrou acerca da percepção sobre a interface entre os temas. Aqui interface é o conjunto 

de elementos comuns entre duas ou mais áreas de conhecimento, de interesse.  

 

Ainda foi utilizado o método estatístico, na pesquisa de campo, através dos 

recursos da estatística descritiva para obtenção da percepção dos pesquisados sobre a 

influência e relação que exercem e guardam entre si os temas pesquisados. 

 

Como documentações indiretas foram utilizadas fontes de pesquisas 

documentais, através de processos relacionados a desastres produzidos na Cedec, cartilhas, 

jornais, legislação federal e estadual. Quanto a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, 
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monografias e manuais, sobre os temas relacionados à participação e mobilização comunitária 

nas questões relacionadas a defesa civil e polícia comunitária   

 

Em relação à documentação direta, foi realizada pesquisa de campo através de 

observação direta extensiva, com a aplicação de 2 tipos de questionários, contendo questões 

fechadas. O primeiro dirigido aos policiais militares capacitados em defesa civil e aos que 

exercem função de comando de unidades e frações, todos da 6ª RPM. O segundo questionário 

dirigido a todos os Coordenadores Municipais de Defesa Civil, que na avaliação da 6ª RPM e 

Cedec são atuantes em suas Comdec, nas cidades sob a responsabilidade operacional da 6ª 

RPM.   

 

A forma de aplicação do questionário foi com o envio de formulários 

impressos ou por e-mail, a pedido do pesquisado, com as orientações referentes ao 

preenchimento com a participação e apoio da 6ª RPM na distribuição e recebimento das 

respostas. 

 

O universo foi delimitado observando-se o efetivo que é treinado em defesa 

civil, através de cursos na PMMG, Cedec ou em outras instituições de ensino, no âmbito das 

três unidades operacionais de responsabilidade territorial, mais aqueles que exercem a função 

de comando de Batalhões, Companhias, Pelotões e Destacamentos, independente da 

qualificação, totalizando 73 policiais militares. E por fim, os 12 coordenadores municipais de 

defesa civil, dos municípios sob a responsabilidade territorial da 6ª RPM, que possuem 

Comdec atuante. 

 

Os Comandantes foram escolhidos por estarem em função de gestão, lidando 

no seu cotidiano com assuntos de defesa civil e polícia comunitária. Já em relação aos 

militares que não estão em função de comando selecionou-se apenas os capacitados em defesa 

civil, pois somente assim seria possível obter a percepção das duas temáticas: defesa civil e 

polícia comunitária. 

 

Apesar da distribuição dos questionários ocorrer para 73 pessoas, 95% 

retornaram. Assim a pesquisa planejada de forma censitária transformou-se em não 
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probabilística por acessibilidade, admitindo que o acesso conseguido possa de alguma forma 

representar o universo (tab.3). 

 

Tabela 3: Número de questionários enviados – Minas Gerais – out. 2008 

Questionários 
Freqüência 

Abs % 

Comandantes de Batalhões, Companhias, 

Pelotões, Destacamentos capacitados em 

defesa civil 

21 29 

Comandantes de Batalhões, Companhias, 

Pelotões, Destacamentos que não possuem 

cursos de defesa civil 

23 32 

Policiais militares capacitados em cursos de 

defesa civil 
25 34 

Não retornaram 4 5 

Total 73 100 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Na seção 7 será analisada a pesquisa de campo para mensurar a interface entre 

as ações de defesa civil e a filosofia de polícia comunitária. 
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7 ANÁLISE DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SUA INTERFACE COM A 

FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA 

 

É apresentada, nesta seção, uma análise comparativa dos resultados a que se 

propôs buscar nesta pesquisa, comparando com as bases teóricas, os objetivos e a hipótese 

apresentados na introdução. 

 

7.1 Policiais Militares da 6ª Região de Polícia Militar 

 

Esta pesquisa foi destinada aos policiais militares que exercem função de 

comando de batalhões, companhias, pelotões e destacamentos e/ou possuem alguma 

capacitação em defesa civil.  

 

Observa-se que a maioria dos pesquisados exerce função de Comandante 

(64%) de unidade, companhia, destacamento/grupo ou guarnição (gráf. 1). Os 36% dos 

pesquisados que não exercem função de comando, possuem capacitação em defesa civil por 

meio de cursos específicos da área (tab. 4). 

 

Gráfico 1 – Perfil dos policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar pesquisados por função 

que desempenham - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Verifica-se que 66% dos entrevistados possuem algum curso de capacitação em 

defesa civil (tab. 4). Conforme metodologia adotada, os 33% dos pesquisados que não 

4% 

22% 

38% 

36% 

Comandante de Unidade 

Comandante de Companhia ou Pelotão 

Comandante de Destacamento/Grupo ou 
Guarnição 

Execução. Realizo as tarefas 
determinadas 
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realizou nenhum curso em defesa civil são militares que exercem função de comando, 

responsáveis pelos resultados operacionais de suas unidades e frações, e que lidam 

diariamente com os problemas relacionados à Polícia Comunitária e a Defesa Civil. 

 

Tabela 4: Relação dos cursos na área de defesa civil dos policiais militares da 6ª Região de Polícia 

Militar – Minas Gerais – 2010 - out 2010 

Cursos 
Freqüência 

Abs. % 

Administração e Planejamento para Redução de Desastres (APRD) 0 0 

Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) 36 52 

Curso Básico de Defesa Civil (CBDC) 9 13 

Curso de Sistema de Comando em Operações (SCO) 0 0 

Curso de Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos 

(Pequim) 
0 0 

Curso de Avaliação de Danos (Cadan) 1 1 

Outros 0 0 

Não possuo nenhuma capacitação em defesa civil 23 34 

Total 69 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Em relação a atuação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

(Comdec) em seus municípios, os pesquisados afirmam que as Comdec são reativas, ou seja, 

só atuam quando provocadas (33%); que algumas Comdec só existem formalmente (15%) ou 

atuam de forma muito tímida (15%). Apenas 13% dos pesquisados declaram que a Comdec 

do seu município tem uma atuação mais ativa, na prevenção, preparação, resposta e 

reconstrução. Outro dado importante é que 23% dos entrevistados disseram não haver 

Comdec em seus municípios, (tab. 5). O resultado é coerente com o apresentado na (tab. 8). 

Apesar de existirem em alguns municípios, as Comdec em sua maioria não são finalísticas, 

por não atenderem os objetivos informados nas Diretrizes da Política Nacional de Defesa 

Civil, conforme se vê na Diretriz nº 7: 

Implementar a interação entre os órgãos do governo e a comunidade, 

especialmente por intermédio das Comissões Municipais de Defesa Civil – 

COMDECs e dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDECs, com a 

finalidade de garantir uma resposta integrada de toda a sociedade. (BRASIL, 

2008, p.14). 
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Tabela 5: Avaliação da existência e organização das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

(Comdec) segundo os policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar - Minas Gerais - 

2010- out 2010. 

Avaliação da existência e organização das Comdec 

Freqüência  

Abs. % 

A Comdec é atuante e realiza a maioria das ações de defesa civil, de 

prevenção, preparação, resposta e reconstrução. 
9 13 

Atuação da Comdec é tímida, realizando apenas algumas ações de defesa 

civil. 
10 15 

A atuação da Comdec é reativa, somente quando provocada atua na resposta. 23 33 

No meu município a Comdec existe apenas formalmente, pois não há ações 

práticas para minimização dos desastres ou de seus efeitos. 
10 15 

No meu município não há Comdec. 16 23 

Manifesto total desconhecimento sobre o assunto. 1 1 

Total 69 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Observa-se que 83% dos pesquisados afirmam haver Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública (Consep) em seu município (gráf. 2). Conforme (tab. 2) existem 42 

Consep na 6ª RPM, dos quais 15 estão inativos. Ainda, conforme (quadro 3) foram criadas 26 

Comdec, das quais 12 são atuantes. Observa-se que há uma rede maior de Consep já criados e 

em funcionamento, os quais podem ampliar sua atuação. 

- colaborar com iniciativas de outros órgãos que visem ao bem-estar da 

comunidade, desde que não colidam com o disposto na legislação; 

- colaborar com as ações de Defesa Civil, quando solicitado, prestando o 

apoio necessário nas suas respectivas circunscrições. (BRASIL, 2007 p. 42). 

 

O gráf. 3 refere-se a uma afirmativa, sobre a qual os pesquisados apresentam 

seu grau de concordância, sendo 1 o mínimo de concordância e 10 o máximo. 

 

Na percepção dos pesquisados quanto à incidência com que os problemas de 

defesa civil são discutidos no âmbito do Consep, verifica-se que 58% avaliaram entre 1 e 3 o 

grau com que os assuntos são tratados (gráf. 3), ou seja, os Consep pouco se ocupam com os 

assuntos de defesa civil segundo a visão dos pesquisados. Essa situação de indiferença dos 
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Consep em relação à Defesa Civil pode ser modificada a partir da mobilização da comunidade 

e da iniciativa do policial militar como catalisador do processo. Considerando a abrangência 

de suas finalidades é pertinente ampliar as discussões no âmbito dos Consep: 

a) congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de 

outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligadas à segurança pública, 

para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, especialmente aquelas que apresentem 

maior exposição a fatores de risco que interfiram na dignidade humana. 

(MINAS GERAIS, 2002b, p. 8). 

 

Gráfico 2 – Avaliação da existência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

nos municípios segundo informações dos policiais militares da 6ª Região de 

Polícia Militar - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 3 – Avaliação da incidência com que os problemas de defesa civil da 

comunidade são discutidos pelos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública conforme os policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar- 

Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os gráficos 4, 5 e 6 se referem a 3 afirmativas, nas quais o pesquisado 

apresentou seu grau de concordância com as mesmas, sendo de 1 o mínimo de concordância e 

10 o máximo. 

 

Verifica-se que 68% dos pesquisados atribuíram o grau de 8 a 10 quanto ao 

apoio da PMMG na criação e funcionamento das Comdec (graf. 4). Infere-se que os policiais 

militares sabem da importância do funcionamento deste ente municipal, contudo no que se 

refere a mobilização comunitária apresentam-se um pouco distante Percebe-se que 41% dos 

policiais militares atribuem grau 1 ao apoio na criação e funcionamento dos Nudec por parte 

da PMMG (gráf. 5). Isso representa a pouca capacidade de mobilização dos Comdec que 

devem fomentar a iniciativa com vista a modificar a realidade desfavorável. A comunidade 

deve se afastar do fatalismo para construir a ordem social desejada. 

Como a ordem social é criada por nós, o agir ou não agir de cada um 

contribui para a formação e consolidação da ordem em que vivemos. Em 

outras palavras, o caos em que estamos atravessando não surgiu 

espontaneamente. A desordem que tanto criticamos também foi criada por 

nós. Portanto – e antes de converter a discussão em um juízo de 

culpabilidades -, se fomos capazes de criar o caos, também podemos sair 

dele. (TORO; WERNECK, 2007, p. 17). 
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Gráfico 4 – Avaliação do apoio da Polícia Militar de Minas Gerais na criação e 

funcionamento das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil conforme os 

policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar- Minas Gerais - 2010- out 

2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Gráfico 5 – Avaliação do apoio da Polícia Militar de Minas Gerais na criação e 

funcionamento dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil conforme os policiais 

militares da 6ª Região de Polícia Militar- Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Os Consep como expressão da mobilização comunitária são considerados por 

67% dos pesquisados, com grau entre 8 e 1, como espaço adequado para  uma agenda voltada 

para assuntos relacionados à defesa civil (graf. 6). Nesse sentido, e respaldando a visão desses 

policiais militares de que os Consep podem buscar soluções para os problemas de Defesa 

Civl,  Trajanowick e Bocqueroux (2003, p.13) afirma: 

[...] mas o policiamento comunitário amplia o papel da polícia, de modo que 

ela possa produzir um maior impacto na realização de transformações que 

venham ao encontro das promessas de tornar as comunidades mais seguras e 

mais atraentes como lugares para viver amanhã.   

 

Gráfico 6 – Avaliação da pertinência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

como foro adequado para discutir temas de defesa civil conforme os policiais 

militares da 6ª Região de Polícia Militar- Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Observa-se que 78% dos pesquisados afirmam que o conhecimento de defesa 

civil foi útil para realizar ações voltadas para a prevenção e preparação para os desastres, ou 

seja, ações que antecedem o desastre e visam evitá-los ou diminuir as suas conseqüências, 

com uma postura preventiva (gráf. 7).   

 

9% 
3% 

3% 

4% 

7% 

3% 

4% 

10% 

12% 

45% 

Grau 1 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

Grau 5 

Grau 6 

Grau 7 

Grau 8 

Grau 9 

Grau 10 



77 

Estando próximo da comunidade e conhecendo os seus problemas o policial 

militar passa a ter compromisso com a prevenção, o que é um fator de destaque no 

Policiamento Orientado para a Solução de Problemas.  

 

Segundo Moore (2003, p. 115) “o policiamento para solução de problemas 

dirige a atenção da polícia mais para os problemas que estão por trás dos incidentes, do que 

para os incidentes, em si.” É fundamental a capacidade de pensar e analisar os cenários para 

compreender o problema que incide sobre o evento que exige a intervenção da polícia. 

 

Gráfico 7 – Percepção dos policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar quanto à utilidade do 

conhecimento de defesa civil para seu desempenho profissional nas ações de minimização dos 

desastres. - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nota: dez (10) pesquisados não responderam a esta pergunta. 

 

Constata-se que a capacitação em defesa civil é um fator que contribui para o 

relacionamento da PMMG com a comunidade e articulação com as diversas agências, 

conforme afirmam 98% dos pesquisados (graf. 8). No seu cotidiano o policial militar no seu 

papel de gerenciador e catalisador tem a oportunidade de dispor de suas qualidades e 

capacidades para o bem público, conforme afirma Rolim (2006, p.80). 

Esse policial militar estará permanentemente em contato com a comunidade 

e deve ser respeitado pelos moradores. Isso é muito diferente de ser temido 

por eles. Sua presença nas atividades comunitárias oferecerá oportunidades 

para que suas qualidades morais e suas capacidades intelectuais sejam 

expostas. 
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Gráfico 8 – Percepção dos policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar quanto à utilidade 

da doutrina de defesa civil no relacionamento com a comunidade. - Minas Gerais - 

2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nota: cinco (5) pesquisados não responderam a esta pergunta. 

A pergunta admite mais de uma resposta. 

 

Constata-se que 94% dos policiais militares pesquisados da 6ª RPM afirmam 

que as ações de defesa civil são um fator facilitador para implementar as ações de polícia 

comunitária (graf. 9). A aproximação com a comunidade para conhecer seus problemas, o 

conhecimento que é colocado à disposição dessa mesma comunidade e o seu compromisso 

com a prevenção, gera um clima de respeito e confiança mútua, favorável à atuação da 

polícia. 

O policial comunitário procura construir uma atmosfera de respeito e 

confiança mútua, de modo que os cidadãos comuns e líderes comunitários 

formem uma nova parceria com a polícia, para atacar os problemas dos 

crimes, das drogas, o modo do crime, e a desordem social e física, incluindo 

a decadência do bairro. (TROJANOWICK; BOCQUEROUX 2003, p. 

186). 

 

Conforme Kahn (2002, p. 99), o policial comunitário tem uma visão mais 

abrangente quanto a atuação da polícia na solução de problemas não rotineiros, tais como 

limpeza urbana , iluminação pública infraestrutura e situações de risco, e afirma que: 
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O policial comunitário acaba atuando muitas vezes como ‘zelador local’, um 

catalisador e gerenciador dos serviços públicos e privados, que podem ser 

acionados para melhorias da qualidade de vida da área [...] conforme o 

esperado, entre os policiais comunitários é maior a proporção dos que 

consideram que a polícia pode ter um papel na diminuição desses outros 

problemas urbanos ligados à qualidade de vida. 

 

Gráfico 9 – Avaliação das ações de defesa civil como componente facilitador das ações de polícia 

comunitária segundo os policiais militares da 6ª Região de Polícia Militar- Minas Gerais - 

2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nota: vinte e um (21) dos pesquisados não responderam esta questão. 

 

Percebe-se que 77% dos pesquisados informam não haver planejamentos e 

documentos normativos específicos para atuação da PMMG em ações de defesa civil em suas 

unidades ou frações (graf. 10). Comparando-se com os resultados do graf. 5, graf. 6, graf. 7 e graf. 8 se 

verifica que apesar da importância com que os temas de Defesa Civil são percebidos pelos 

pesquisados, isso não se reflete institucionalmente, na medida em que há uma tímida normatização, 

regulamentação, padronização operacional. Uma manifestação institucional mais contundente pode ser 

emanada com fundamento no objetivo estratégico nº4, previsto no Plano estratégico 2009-2011, da 

PMMG. 

Objetivo 4: desenvolver ações integradas com o setor público, privado, 

terceiro setor e comunidade, especialmente na municipalidade, para a 

prevenção social, solução de problemas  locais e formulação de políticas 

públicas. (MINAS GERAIS, 2009c, p. 21). 
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Gráfico 10 – Avaliação da presença de planejamentos e documentos normativos nas Unidades da 

Polícia Militar da 6ª Região que balizem o emprego da tropa em ações de defesa civil 

segundo os policiais militares que exercem função de comando
3
 na citada região - 

Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Constata-se que 80% dos pesquisados que exercem função de comando têm a 

percepção de que investir nas ações de defesa civil é um instrumento para potencializar as ações de 

polícia comunitária e aproximar o policial militar da comunidade, na busca de solução para os seus 

problemas (graf. 11). Corroborando essa percepção majoritária, ao tratar dos desastres de natureza 

social relacionados com convulsões sociais, a Política Nacional de Defesa Civil destaca a importância 

dos Nudec. 

A mais importante célula do organismo social para a discussão e geração do 

clima de paz social é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec). Este 

processo exige intensa e contínua discussão dos objetivos permanentes a 

serem atingidos e o consenso só poderá surgir se as pessoas acreditarem e 

confiarem nos bons propósitos das autoridades governamentais presentes ou 

representadas no debate.  (BRASIL, 2008, P. 59) 

 

Os Nudec assumem papel semelhante aos Consep ao fomentarem a 

participação e mobilização da comunidade de uma cidade, um bairro, uma rua, na busca de 

soluções conjuntas para problemas comuns. Nele há um pacto social, no qual a comunidade 

assume um compromisso com a transformação da realidade, abraçando como seus os 

objetivos, as soluções, os projetos e os resultados da co-gestão. 

 

                                                 
3
 O comando refere-se à Batalhão de Polícia Militar, Companhias Independentes, Companhias Destacadas, 
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No mesmo sentido Osborne e Gaebler (apud EMERIM, 2007, p.59) afirma que  

“quanto mais vivo, mais convencido fico de que, para funcionarem efetivamente, os 

programas precisam pertencer às pessoas a que se destinam, isto não é mera retórica, mas uma 

realidade” 

 

Gráfico 11  – Verificação do grau de concordância dos policiais militares que exercem função de 

comando na 6ª Região de Polícia Militar quanto à capacidade das ações de defesa civil 

potencializar as ações de polícia comunitária - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Através da verificação do gráfico 12, observa-se que 68% dos pesquisados 

avaliam com grau mínimo de 1 a 2 que a PMMG não deve priorizar as ações de defesa civil 

na sua rotina operacional, apesar de entenderem que estas ações contribuem para promover a 

aproximação com a comunidade por meio da Polícia comunitária (graf. 11). Esta posição dos 

pesquisados não conflita com a percepção de que as ações de Defesa Civil potencializam as 

ações de Polícia Comunitária. O que afirmam é que não deve haver prioridade, o que é 

razoável na medida em que historicamente as atribuições da polícia foram complexas e 

diversificadas. Esta complexidade e diversidade são realçadas nesta afirmação: 

Um dos mais importantes pesquisadores sobre polícia, Bittner listou várias 

dessas atribuições concluindo que tal diversidade poderia ser sintetizada caso 

alguém dissesse que compete aos policiais atuar sempre que exista algo que 

não deva acontecer e sobre o que bom que alguém fizesse alguma coisa 

imediatamente. (BITTNER apud ROLIM, 2006, p. 23). 
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A história registra que as primeiras estruturas policiais não lidavam apenas 

com o crime, pois respondiam por outras demandas da sociedade. 

As primeiras organizações policiais nos Estados Unidos conviveram durante 

décadas com as iniciativas das vítimas na persecução criminal e foram 

responsáveis, também, por inúmeras outras funções administrativas, de 

controle e fiscalização. Assim, por exemplo, em Boston, a polícia cuidou da 

saúde pública até 1853 e, em Nova Iorque, da limpeza pública até 1881. A 

polícia também tratava de publicar relatórios sobre as condições do tempo, 

emitia alvarás e licenças das mais variadas, abrigava pessoas sem teto nas 

delegacias e, em muitas oportunidades, organizava “sopões” para os 

famintos. (LONE apud ROLIM, 2006, p. 29). 

 

Gráfico 12 – Avaliação do grau de concordância dos policiais militares que exercem função de 

comando na 6ª Região de Polícia Militar quanto à priorização das ações de defesa civil 

na sua rotina operacional em detrimento às de segurança pública - Minas Gerais - 

2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Constata-se que 84% dos pesquisados que exercem a função de comando 

informaram um elevado grau de importância, entre 8 e 10 , referente à contribuição da 

capacitação em defesa civil para consolidar as ações de Polícia Comunitária (graf. 13). O 

resultado aqui apresentado corrobora o apresentado no graf. 7. Infere-se que, a tropa estando 

capacitada, poderá oferecer serviços de melhor qualidade, interagindo e buscando soluções 

para os problemas da comunidade e conquistando a confiança e a adesão das pessoas. 
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Gráfico 13  – Avaliação do grau de concordância dos policiais militares que exercem função 

de comando na 6ª Região de Polícia Militar quanto à contribuição da 

capacitação em defesa civil para preparar a tropa na consolidação da filosofia de 

polícia comunitária - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

De acordo com a tabela 6 observa-se que na avaliação dos 53% dos 

pesquisados que exerce função de comando, a atuação conjunta da Polícia Militar com a 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil se dá após a eclosão dos desastres nas ações de 

resposta.  Isso denota que ainda há pouca atenção com a prevenção e preparação para os 

desastres, apesar de saberem que o conhecimento da doutrina de Defesa Civil é fundamental 

para estas ações de primeiro plano (graf.7).   
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Tabela 6: Avaliação da participação das Unidades e frações nas ações de defesa civil realizadas pelas 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil segundo os pesquisados que exercem a função 

de comando na 6ª Região de Polícia Militar - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

Avaliação das ações de defesa civil que a PMMG participou 

Freqüência  

Abs. % 

Prevenção. Através do mapeamento de riscos, campanhas de capacitação 

da comunidade e levantamento dos recursos existentes no município. 
16 27 

Preparação. Por meio da monitorização, alerta e alarme dos desastres e 

confecção de plano de contingência. 
7 12 

Resposta. Realizando o socorro aos feridos, assistência aos desabrigados 

e reabilitação do cenário do desastre. 
32 53 

Reconstrução das áreas afetadas pelo desastre. 5 8 

Total 60 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nota: a pergunta permitiu mais de uma resposta. 

 

Da análise do gráf. 14, percebe-se que 84% dos pesquisados concordam que a 

criação da 6ª Regional de Defesa Civil, ocorrida por meio da Lei Delegada nº 132 de 25 de 

janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.275 de 30 de dezembro de 2009, 

contribuiu para o desempenho operacional citada Região. Infere-se que a 6ª Região de Defesa 

Civil contribuiu com os cursos oferecidos para os policiais militares e a comunidade em geral, 

como a instalação do depósito avançado de material de ajuda humanitária para assistência e 

socorro das comunidades afetadas. São ações que aproximam a PMMG da comunidade e 

consolida a filosofia de Polícia Comunitária.  
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Gráfico 14  – Avaliação do grau de concordância dos policiais militares da 6ª Região de Polícia 

Militar quanto à contribuição da criação da 6ª Regional de Defesa Civil para o 

desempenho operacional - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

7.2 Coordenadores Municipais de Defesa Civil (Comdec) dos municípios sob a 

responsabilidade territorial da 6ª RPM 

 

Feitas as análises do ponto de vista dos policiais militares, buscou-se uma 

percepção sob a ótica dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil dos Municípios que 

estão sob a responsabilidade territorial da 6ª RPM, o que perfaz um total de 12 pesquisados. 

 

Constata-se que todos os pesquisados possuem menos de 4 anos na função de 

Coordenador Municipal de Defesa Civil, sendo 42% com menos de um 1 ano. O resultado 

apresenta-se coerente com o tempo de existência das Comdec, pois 92% foram criadas a 

menos de 4 anos (graf.16). 
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Gráfico 15 – Tempo na função dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil dos municípios 

atuantes da 6ª Região de Polícia Militar - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Observa-se que 66% dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil possuem 

pelo menos um curso de capacitação (tab. 7). Foi demonstrado que a Coordenação da Defesa 

Civil em 33% dos municípios esta a cargo de pessoal sem nenhum treinamento específico. É 

um público que deve ser alvo em futuras ações da Polícia Militar voltadas para intensificar a 

prevenção e preparação na região. Conforme tab. 8 as ações da PMMG concentram-se na 

resposta, o que está em desacordo com o objetivo geral da defesa civil que é a redução de 

desastres. 

 

Tabela 7: Relação dos cursos na área de defesa civil dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil – 

Minas Gerais – 2010 - out 2010 

Cursos 
Freqüência 

Abs. % 

Administração e Planejamento para Redução de Desastres (APRD) 0 0 

Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) 4 33,33 

Curso Básico de Defesa Civil (CBDC) 4 33,33 

Curso de Sistema de Comando em Operações (SCO) 0 0 

Curso de Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos 

(Pequim) 
0 0 

Curso de Avaliação de Danos (Cadan) 0 0 

Outros 0 0 

Não possuo nenhuma capacitação em defesa civil 4 33,33 

Total 12 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

0 

N
r 

d
e

 p
e

sq
u

is
ad

o
s 

Tempo na função 

0 a 1 ano 

1 a 2 anos  

2 a 4 anos  

mais de 4 anos  



87 

Através da tab. 8 percebe-se que 92% das Comdec não atuam plenamente nas 

ações de redução dos desastres e minimização dos seus efeitos, pois concentram seus esforços 

nas ações de resposta, sendo que quase metade (42%) existe formalmente. Corroborando esta 

análise, foi demonstrado na tab. 6 e graf. 21 que não há interação entre a PMMG e as Comdec 

nas ações de prevenção e preparação. As ações concentram-se na resposta após a eclosão do 

desastre. O reconhecimento pelos pesquisados de que as Comdec existem formalmente, 

demonstra o quanto a Defesa Civil é uma política pública municipal frágil e que merece uma 

melhor acolhida. 

 

Tabela 8: Avaliação da existência e organização das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

(Comdec) segundo os Coordenadores - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

Avaliação da existência e organização das Comdec 

Freqüência  

Abs. % 

A Comdec é atuante e realiza a maioria das ações de defesa civil, de 

prevenção, preparação, resposta e reconstrução. 
0 0 

Atuação da Comdec é tímida, realizando apenas algumas ações de defesa 

civil. 
3 25 

A atuação da Comdec é reativa, somente quando provocada atua na resposta. 3 25 

No meu município a Comdec existe apenas formalmente, pois não há ações 

práticas para minimização dos desastres ou de seus efeitos. 
5 42 

A Comdec é atuante e realiza a maioria das ações de defesa civil com a 

participação da Polícia Militar. 
1 8 

Total 12 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

As Comdec são entidades recém criadas, pois 92% existem a menos de 4 anos 

(gráf. 16), coincidindo com o reduzido tempo de exercício na função dos seus Coordenadores 

(gráf. 15). Infere-se que a pouca preocupação com a Defesa Civil como política pública 

municipal ao longo dos anos, levou a esse quadro de estruturas recém criadas e funcionando 

de forma acanhada. Constata-se que muitas das estruturas de Comdec existentes foram criadas 

após a instalação da 6ª Regional de Defesa Civil e após o início dos cursos de capacitação em 

parceria com a Cedec. 
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Gráfico 16  – Tempo de criação das Coordenadoria Municipais de Defesa Civil dos municípios 

atuantes da 6ª Região de Polícia Militar - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Para 50% dos pesquisados a PMMG apoiou a criação e apóia o funcionamento das 

Comdec (graf. 17). Este resultado esta coerente com a tab. 8, na qual os mesmos pesquisados (42%) 

avaliam  que as Comdec existem apenas formalmente. Guarda coerência também com o resultado do 

graf. 4, no qual a percepção de 68% dos policiais militares pesquisados e de que a PMMG apoiou a 

criação e apoia o funcionamento da Comdec. 

 

Gráfico 17  – Avaliação do grau de concordância dos Coordenadores Municipais de Defesa 

Civil dos municípios atuantes da 6ª Região de Polícia Militar em relação à 

colaboração da Polícia Militar na criação e apoio no funcionamento das suas 

Coordenadorias - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Nota: Escala de 1 mínimo a 10 máximo. 
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Verifica-se que na avaliação de 41% dos Coordenadores há pouca participação 

da PMMG em reuniões para tratar de assuntos de Defesa Civil. O resultado é coerente com o 

verificado no graf. 3, que na percepção de 58% dos pesquisados os Consep pouco se ocupam 

com os assuntos de Defesa Civil. 

 

Gráfico 18  – Avaliação do grau de concordância dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil 

dos municípios atuantes da 6ª Região de Polícia Militar em relação à participação da 

Polícia Militar em reuniões comunitárias para tratar de assuntos relacionados à defesa 

civil - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

   Nota: Escala de um (1) mínimo a dez (10) máximo. 

 

 

Na percepção de 49% dos pesquisados  há pouco envolvimento da PMMG nos 

eventos e atividades voltadas para a Defesa Civil (graf. 19). O resultado esta coerente com o 

apresentado na tab. 8 e tab. 6 que enfatizam a atuação da PMMG nas ações de resposta. O pouco 

envolvimento pode ser justificado pela existência apenas formal de muitas Comdec que não 

operacionalizam suas atividades. Outro fator é a constatação de que a PMMG interage com as 

Comdec mais efetivamente nas ações de resposta. Palestras e eventos programados são ações 

típicas de prevenção e preparação para desastres, que devem ser estimuladas no âmbito dos 

Consep. 

 

Na DPSSP 05/2002, apresenta-se sugestão de Estatuto para os Consep no qual 

destaca-se os objetivos seguintes: 
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IV - articular a comunidade visando a solução de problemas ambientais e 

sociais, que tragam implicações policiais; [...]; 

VI - promover palestras, conferências, fóruns de debates e implantar 

programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa às comunidades, 

inclusive estabelecendo parcerias, visando aos projetos e campanhas 

educativas de interesse da segurança pública. (MINAS GERAIS, 2002b, p. 

12).  

 

Gráfico 19  – Avaliação dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil dos municípios atuantes 

da 6ª Região de Polícia Militar em relação à freqüência com que são realizadas 

palestras e eventos relacionados à atividade de defesa civil através da Polícia Militar - 

Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

   Nota: Escala de um (1) mínimo a dez (10) máximo. 

 

 O gráfico graf. 20 demonstra como é tímida a participação de policiais 

militares nas Comdec. A experiência e o capital intelectual dos profissionais inativos devem 

ser considerados recursos valiosos para liderar a mobilização comunitária, estruturar as 

Comdec e Nudec, e promover a integração com a Polícia Militar. Devido à importância desse 

recurso, está previsto no Plano Estratégico 2009-2011 da PMMG, a ação nº 8.3.4.7 que visa 

“elaborar programa de envolvimento dos militares da reserva reformados nas ações de Polícia 

Comunitária local” (MINAS GERAIS, 2009c, p. 48).  

 

Conforme graf. 21, na percepção dos Coordenadores pesquisados a PMMG 

concentra suas ações de Defesa Civil na resposta, ou seja, após a eclosão do desastre. Vê-se 

também que há uma atenção significativa com a fase da preparação. Contudo, falta dedicar-se 
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à prevenção com campanhas educativas, mapeamento de áreas de risco, levantamento de 

estruturas para resposta, recursos humanos e logísticos. Calheiros, Castro e Dantas (2009, p. 

16) descrevem que “é desenvolver atividades amplas, eficientes e contínuas de informação e 

divulgação sobre a gravidade dos desastres para as autoridades, áreas setoriais, lideranças 

comunitárias e população – é a conscientização”. 

 

Gráfico 20 – Verificação sobre a participação de policiais militares da ativa e da reserva da PMMG 

como membro atuante da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil dos municípios da 

6ª Região de Polícia Militar conforme os Coordenadores - Minas Gerais - 2010- out 

2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Gráfico 21 – Verificação sobre a participação do Batalhão/Companhia/Pelotão/Destacamento da 

Polícia Militar em ações de defesa civil conforme os Coordenadores Municipais - Minas 

Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Nota: Pergunta admite mais de uma resposta. 
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Constata-se na tab. 9 que, segundo os pesquisados, as ações de Defesa Civil 

realizadas pela PMMG contribuem para aproximá-la da comunidade e conhecer seus 

problemas, facilitando a interação para busca de soluções. Verifica-se também que a 

comunidade recebe bem a participação de policiais militares nas questões de Defesa Civil, 

pois não impõe nenhuma resistência. Este resultado é corroborado pela que foi demonstrado 

no graf. 8, segundo o qual na opinião de 78% dos policiais militares pesquisados o seu 

conhecimento sobre Defesa Civil contribuiu para aproximar e interagir com a comunidade. 

 

Tabela 9: Avaliação da contribuição das ações de defesa civil realizadas pela Polícia Militar em 

relação à comunidade segundo os Coordenadores Municipais de Defesa Civil - Minas Gerais 

- 2010- out 2010. 

Avaliação da contribuição das ações de defesa civil da Polícia Militar 

Freqüência  

Abs. % 

Aproximar a Polícia Militar da comunidade, passando a conhecer os 

problemas que afetam os cidadãos. 
2 15 

A Polícia Militar interagir com a comunidade e apoiar na solução dos 

problemas comunitários. 
7 54 

A Polícia Militar se relacionar com os diversos órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais presentes no município. 
1 8 

Na minha percepção a Polícia Militar não se envolve nas questões de defesa 

civil do município. 
3 23 

Na minha percepção a comunidade foi resistente à participação da Polícia 

Militar nas ações de defesa civil 
0 0 

Total 13 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

No graf. 22 verifica-se que na opinião de 92% dos Coordenadores pesquisados, 

as ações de defesa civil podem ser facilitadoras para as ações de Polícia Comunitária. Este 

resultado é coerente com o que se apresenta no graf 11, no qual 80% dos policiais militares, 

que exercem função de comando, tem a percepção de que investir em Defesa Civil é 

potencializar as ações de Polícia Comunitária. 

 

Conforme graf. 23 constata-se que 75% dos Coordenadores pesquisados 

afirmam que suas Comdec não têm planejamentos com a participação da PMMG. É um 
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número muito elevado, pois expressa a falta de prevenção e preparação para os eventos 

adversos, e um significativo distanciamento entre Comdec e Polícia Militar. Este resultado 

guarda coerência com o que é apresentado no graf. 10, no qual apenas 25% dos policiais 

militares pesquisados afirmam que suas Unidades ou frações possuem planejamentos 

específicos para a Defesa Civil.  

 

Havendo esta falta de interação entre o poder público municipal e estadual, 

a tarefa de promover a participação e mobilização da comunidade torna-se mais difícil. 

Para superar os desafios desses tempos modernos, a cooperação, a articulação a união de 

esforços é imprescindível. É essa capacidade de conjugação de esforços e de associação de 

vontades comuns que, na visão de Bobbio (2007, p. 152), impressionou Tocqueville.  

Mais que pela igualdade de condições, a sociedade americana impressionou 

Tocqueville pela tendência que têm os seus membros de se associarem entre 

si com o objetivo de promover o bem público [...] nas sociedades 

aristocráticas, os homens não precisam unir-se para agir, por que já estão 

solidariamente mantidos juntos [...]. Nas democracias, pelo contrário, todos 

os cidadãos são independentes e ineficientes, quase nada podem sozinhos e 

nenhum dentre eles seria capaz de obrigar seus semelhantes a lhe emprestar 

cooperação. Se não aprendem a se ajudar livremente caem todos na 

impotência  

 

Gráfico 22 – Avaliação se as ações de defesa civil podem ser facilitadoras para as ações de 

polícia comunitária desenvolvidas pela Polícia Militar segundo os Coordenadores 

Municipais de Defesa Civil - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 23 – Avaliação da existência de planejamento específico / documentos normativos ou 

planos elaboradoras em conjunto pelas Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

e a Polícia Militar segundo os Coordenadores - Minas Gerais - 2010- out 2010. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 A partir de tais pesquisas, pode-se chegar a uma conclusão sobre o problema e 

a hipótese proposta neste trabalho. 

 

Pontuando-se as considerações a respeito dos resultados, destacam-se os 

aspectos apreendidos neste trabalho, no qual comprovaram a hipótese de pesquisa. Conforme 

será tratado na seção 7. 
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8 CONCLUSÃO E PROPOSTAS 

 

A conclusão do trabalho é apresentada nesta seção em face do que foi 

pesquisado e estudado sobre o tema proposto, proporcionando uma síntese do que foi 

analisado, além de propostas e sugestões de procedimentos para melhorar a gestão de defesa 

civil com vista a sua contribuição para a consolidação da filosofia de polícia comunitária. 

 

O alargamento do conceito de democracia é um fenômeno da sociedade 

contemporânea, que permite a participação do indivíduo diretamente nas decisões que 

interessam ao todo coletivo. Não se limita mais à democracia representativa, dando espaço à 

noção de democracia social. Neste sentido a essência da democracia é a igualdade e a 

liberdade, mas numa sociedade de direitos e deveres, garantidora de uma coexistência 

harmoniosa, pacífica e solidária que preserve a ordem social. 

 

A participação nas deliberações coletivas é possível por meio da mobilização 

comunitária, num ambiente que impera a solidariedade, confiança e cooperação mútua. Na 

visão de Tocqueville (1966, p. 115) “é o direito de combinar esforços com os seus 

semelhantes e de agir em comum com eles”. 

 

A base teórica apresentada demonstra que a participação e mobilização 

comunitária, como exercício da democracia social, são fundamentos, basilares da defesa civil 

e da filosofia de polícia comunitária. A comunidade se expressa por meio dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil (Nudec) e pelos Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

(Consep), para garantir uma gestão compartilhada, junto ao poder público, nas respectivas 

áreas de interesse. 

 

Ficou demonstrado que a preservação da ordem pública é fundamental para 

existência da sociedade e seu funcionamento no regime democrático, garantindo a 

convivência pacífica, tranquilidade material, harmonia no seio da população, ausência de 

perturbações fundadas em princípios éticos, morais e jurídicos. O oposto é o estado da 

desordem social, da violência e dos antagonismos deletérios. 

 

Segundo Lazarinni (1987, p.27) o gênero ordem pública apresenta-se nas 

espécies segurança pública, tranqüilidade pública, salubridade pública e dignidade da pessoa 
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humana, ou seja, ordem pública não se esgota no mero cumprimento de leis, ela pode ser 

rompida por fenômenos sociais, naturais e comportamentais. 

 

Desta forma, a defesa civil se apresenta como garantidora da ordem pública por 

meio de suas ações de minimização do sofrimento humano, que reflete diretamente na 

tranqüilidade pública, na salubridade pública e no resgate da dignidade da pessoa humana. 

 

Assim percebe-se que as ações de polícia, sobretudo a comunitária, 

historicamente extrapolam o combate ao crime, e, em conjugação com as de defesa civil 

otimizam a garantia da ordem pública, fato reforçado pelos resultados constatados na pesquisa 

de campo. 

 

Para avaliação da contribuição das ações de defesa civil na potencialização das 

ações de polícia comunitária e de busca/manutenção da ordem pública, foram definidos 4 

indicadores: instrumento de mobilização comunitária, com vistas a resolução de problemas da 

comunidade; capacitação dos policiais militares para conhecimento da defesa civil e seu 

emprego na segurança global da população; percepção dos militares quanto a contribuição de 

suas atuações em ações de defesa civil, na consolidação da filosofia de polícia comunitária; 

atuação integrada das unidades e frações da PMMG com as Comdec e Nudec e suas 

participações na criação e funcionamento das mesmas. 

 

Em relação ao indicador instrumento de mobilização comunitária, com vistas a 

resolução de problemas da comunidade, constatou-se através da tabela 5, de forma clara, que 

há necessidade de maior investimento e atenção com as atividades desenvolvidas pela defesa 

civil dos municípios, pois se verifica que apenas 13% das Comdec são atuantes, trabalhando 

com todas as ações necessárias para proteção global da comunidade. Seguindo esta mesma 

linha a tab. 8 confirma tal percepção. Isso significa que, apesar das Comdec existirem no 

papel e realizarem algumas das atividades de defesa civil, não são efetivas nas suas funções. 

 

O Graf. 2 mostra que há Consep que podem ser utilizados como meio de 

mobilização da comunidade para as ações de defesa civil, mas que não vem sendo utilizado 

com este fim. 
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Reforça este entendimento o Graf. 3 ao permitir a conclusão de que 58% dos 

pesquisados ao afirmarem que os problemas de defesa civil não tem sido discutidos nos 

Consep, apesar de serem considerados como o fórum adequado para tal, como se verifica no 

Gráf. 6, ou seja, não tem sido utilizado como instrumento de mobilização comunitária para 

fins de defesa civil. 

 

Constata-se também, através do Graf. 18, que a 6ª RPM tem participado de 

reuniões para discutir assuntos ligados à defesa civil, contudo esta ação pode ser ampliada, o 

que também pode ser percebido em relação às palestras e outros eventos sobre o tema, 

conforme Gráf. 19. 

 

Praticamente todos os pesquisados têm a percepção que as ações de defesa civil 

podem ser facilitadoras para as ações de polícia comunitária, cabendo então serem efetivadas 

de forma mais abrangente. Conforme Graf. 11 e 22.  

 

Desta forma, alcançamos o primeiro objetivo de identificar os pontos de 

convergência e/ou divergência entre as ações de defesa civil e polícia comunitária. 

 

Sobre o segundo objetivo de avaliar a percepção dos policiais militares em 

relação à contribuição de suas ações em defesa civil na potencialização das ações de polícia 

comunitária, foram definidos dois indicadores: capacitação dos policiais militares para 

conhecimento da defesa civil e contribuição de suas atuações em ações de defesa civil, na 

consolidação da filosofia de polícia comunitária. 

 

Através do Graf. 7, verifica-se que a capacitação em defesa civil aproxima o 

policial da comunidade por meio das ações de prevenção e preparação para os desastres. O 

que é corroborado pelo Graf. 8, pois os policiais militares entendem que a doutrina de defesa 

civil permite aproximar e interagir com a comunidade, preparando a tropa na consolidação da 

filosofia de polícia comunitária (Graf. 13). 

 

O Graf. 9 e 11 também denotam que as ações de defesa civil são facilitadoras e 

potencializadoras das ações de polícia comunitária. Contudo, apesar de sua importância, as 

ações não podem ser priorizadas, pois as atividades de polícia são múltiplas, de acordo com o 

Gráf. 12. 
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A própria criação da 6ª Regional de Defesa Civil contribuiu para a melhoria do 

desempenho operacional da 6ª RPM, o que provavelmente foi causado pelo implemento das 

ações de defesa civil (Graf. 14). O que pode ser explicado pela tab. 9 e Graf. 8, nos quais 

constata-se que a Polícia Militar interagiu  com a comunidade e apoiou na solução dos 

problemas comunitários. 

 

Como último objetivo específico, foi delineado a necessidade de conhecer a 

participação das unidades e frações da 6ª RPM na criação e operacionalização das Comdec e 

Nudec, sendo alcançado pelo indicador que mediu a integração entre os órgãos. 

 

A participação da PMMG no apoio à criação e funcionamento das Comdec, 

conforme verificado no Graf. 4 e 17 é significativo, contudo a integração ainda é tímida, 

conforme se verifica nos poucos planejamentos elaborados com a sua participação, Graf. 10 e 

23. O que pode ser visto também no limitado apoio na mobilização da comunidade, através 

dos Nudec (gráf. 5). 

 

Outro fator que denota pouca interação é a concentração das ações de defesa 

civil na resposta, pois as participações se efetivam em sua maioria, somente após a eclosão do 

desastre. As ações típicas de prevenção e preparação que poderiam ser desenvolvidas em 

parceria apresentam-se tímidas, conforme a tab. 6 e graf. 21. 

 

O tempo de existência das Comdec e o de exercício de função de seus 

coordenadores é o resultado de uma frágil política pública municipal para a defesa civil, o que 

dificulta um trabalho articulado e integrado com outros órgãos, conforme apresenta o graf. 15 

e 16. Verifica-se também nas estruturas de funcionamento das Comdec a presença reduzida de 

militares da reserva e militares da ativa como colaboradores, o que denota a necessidade de 

uma maior aproximação, considerando o quanto podem contribuir tais talentos humanos (graf. 

20).  

 

Por fim, constata-se que, através da pesquisa de campo, a hipótese foi 

comprovada, e ficou enfatizado, pelos indicadores avaliados, que a atividade de defesa civil, 

coordenada pela 6ª RPM, a aproxima da comunidade potencializando as ações de polícia 

comunitária. 



99 

Portanto, foi comprovado a atividade de defesa civil pode ser uma ferramenta 

para otimizar as ações de polícia comunitária. 

 

Tendo-se em vista os estudos feitos nesta pesquisa sugere-se: 

 

1º) Que a 6ª Região de Polícia Militar continue a realizar o trabalho relevante 

de longa data, no sentido de fomentar a criação, estruturação e funcionamento das 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil nos seus 44 municípios. 

 

2º) Considerando que a rede de Consep é maior que as Comdec e Nudec na 6ª 

RPM, o que provavelmente se verificará nas demais regiões do estado, proponho uma revisão 

doutrinária nos documentos normativos da PMMG, sobretudo a DPSSP 04/02 e 05/02, para 

que a temática defesa civil seja tratada no âmbito dos Consep, e suas ações exercitadas como 

ferramentas para consolidar a filosofia de polícia comunitária. 

 

3º) Que sejam ampliadas as oportunidades de capacitação em defesa civil pela 

Universidade Corporativa em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 

destinadas aos policiais militares, agentes de defesa civil e comunidade. 

   

4º) Que seja adotado como procedimento operacional a elaboração de 

planejamentos específicos para redução de desastres, entre as unidades e frações da 6ª RPM  e 

demais órgãos do sistema municipal de defesa civil, como forma de fortalecer a integração. 
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APÊNDICE I - Questionário aos Policiais Militares da 6ª Região de Polícia Militar 

 

Prezado Senhor, 

 

Como aluno do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança 

Pública (CEGESP – 2010) estou realizando uma pesquisa cujo tema é: A ATUAÇÃO DA 6ª 

REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR (6ª RPM) EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SUA 

INTERFACE COM AS AÇÕES DE POLÍCIA COMUNITÁRIA A PARTIR DO ANO DE 2007. 

Assim, apresento-lhe este questionário, destinado aos policiais militares que 

exercem função de comando e/ou possuem alguma capacitação em defesa civil, que tem por 

objetivo embasar trabalho de pesquisa sobre o tema proposto. Para tanto, solicito que V. Sa., 

por gentileza, leia-o atentamente  e expresse sua opinião sobre os questionamentos seguintes, 

de modo a tornar a pesquisa o mais próxima possível da realidade.  

A sua participação é muito importante, não há necessidade de se identificar e 

os dados serão tratados com a devida reserva, já que os resultados da pesquisa serão 

apresentados em seu conjunto e não de maneira individualizada. 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

Eduardo César Reis, Ten Cel PM 

 

 

1) Qual é a função que exerce na PMMG? 

(    ) Comandante de Unidade. 

(    ) Comandante de Companhia ou Pelotão. 

(    ) Comandante de Destacamento/Grupo ou Guarnição. 

(    ) Execução. Realizo as tarefas determinadas. 

 

2) Em relação a capacitação de V. Sa em Defesa Civil, marque os cursos que possui: 

(    ) Administração e Planejamento para Redução de Desastres (APRD). 

(    ) Curso Operacional de Defesa Civil (CODC). 

(    ) Curso Básico de Defesa Civil (CBDC). 

(    ) Curso de Sistema de Comando em Operações (SCO). 

(  ) Curso de Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos (Pequim). 

(    ) Curso de Avaliação de Danos (Cadan). 

(    ) Outro. Qual__________________________________________________ 

(    ) Não possuo nenhuma capacitação em Defesa Civil. 
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3) Em relação a defesa civil no seu município, marque a assertiva que melhor representa a sua 

opinião: 

 

(   ) A Comdec é atuante e realiza a maioria das ações de defesa civil, de prevenção, 

preparação, resposta e reconstrução; 

(    ) A atuação da Comdec é tímida, realizando apenas algumas ações de defesa civil; 

(    ) A atuação da Comdec é reativa, somente quando provocada atua na resposta; 

(   ) No meu município a Comdec  existe apenas formalmente, pois não há ações práticas para 

minimização dos desastres ou de seus efeitos; 

(    ) No meu município não há Comdec; 

(    ) Manifesto total desconhecimento sobre o assunto.  

 

 

4) No seu município tem Consep (Conselho Comunitário de Segurança Pública)? 

(     ) Sim                                  (      ) Não 

4.1 Em caso positivo, marque o quadrinho correspondente à sua opinião quanto à afirmação 

formulada, sendo 10 (dez) o máximo de concordância e 1 (um) o mínimo de concordância. 

 

Os problemas da comunidade 

relacionados à Defesa Civil são 

apresentados e discutidos no âmbito 

do Consep. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

5) Observe as afirmativas abaixo e avalie o nível de intensidade que melhor descreve cada 

uma, marcando com um “X” aquela que melhor representa sua percepção: 

A sua resposta será a marcação do quadrinho correspondente à sua opinião quanto à 

afirmação formulada, sendo 10 (dez) o máximo de concordância e 1 (um) o mínimo de 

concordância. 
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INTERAÇÃO DA PMMG COM A COMDEC / NUDEC 

A Unidade/Cia/Pel/fração da 

PMMG apoiou a criação e 

apoia funcionamento da 

Comdec 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

A  Unidade/Cia/Pel/fração da 

PMMG apoiou a criação e 

apoia funcionamento de 

Nudec 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Os Consep podem ser o foro 

adequado para a comunidade 

discutir os temas de defesa 

civil. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

 

6)  Responda as perguntas 6.1), 6.2), 6.3) somente quem possui curso na área de defesa civil, 

independentemente da função que exerce na PMMG e, caso contrário, siga para a pergunta 7):  

 

6.1) O conhecimento de V. Sa sobre a doutrina de defesa civil foi útil para atuar em qual ou 

quais ações? 

 

(    ) Prevenção. Através do mapeamento de riscos, campanhas de capacitação da comunidade 

e levantamento dos recursos existentes no município; 

(      ) Preparação. Por meio da monitorização, alerta e alarme dos desastres e confecção de 

plano de contingência; 

(   ) Resposta. Realizando o socorro aos feridos, assistência aos desabrigados e reabilitação do 

cenário do desastre; 

(       ) Reconstrução das áreas afetadas pelo desastre; 

 

6.2) Em relação à comunidade em que V. Sa está inserido (a), o seu conhecimento da doutrina 

de defesa civil foi útil para (Marque mais de uma resposta se houver): 

 

(      ) Aproximar da comunidade e conhecer seus problemas. 

(      ) Interagir com a comunidade e apoiar na solução de problemas. 
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(   ) Relacionar com os diversos órgãos públicos federais, estaduais e municipais presentes no 

município; 

(       ) Não foi útil para minha atividade profissional; 

(      ) A comunidade foi resistente à minha aproximação e aos conhecimentos de defesa civil. 

 

6.3) Em relação à afirmativa: “as ações de defesa civil são facilitadoras das ações de polícia 

comunitária”. Qual é a sua opinião? 

(      ) Concordo totalmente. 

(      ) Concordo parcialmente. 

(      ) Indiferente. 

(      ) Discordo parcialmente. 

(      ) Discordo totalmente. 

 

Justifique caso julgar necessário: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7) Se V. Sa exerce função de comando de Btl/Cia/Pel/Dst, responda as perguntas 7.1), 7.2), e 

7.3),  caso contrário, siga para a pergunta 8); 

 

7.1) Existe na sua Unidade/Cia/Pel/Dst algum planejamento, materializado em documento 

normativo (diretriz, memorando, instrução, etc) que balizem o emprego da tropa em ações de 

defesa civil? 

 (     ) Não 

(     ) Sim , Qual(is)______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

7.2) Em relação a possível interface entre as ações de defesa civil e as ações de Polícia 

Comunitária no âmbito do seu município, observe as afirmativas abaixo e avalie o nível de 

intensidade que melhor descreve cada uma, marcando com um “X” aquela que melhor 

representa sua percepção. 
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A sua resposta será a marcação do quadrinho correspondente à sua opinião quanto à 

afirmação formulada, sendo 10 (dez) o máximo de concordância e 1 (um) o mínimo de 

concordância. 

AFIRMATIVAS 

As ações de defesa civil 

potencializam as ações de 

Polícia Comunitária, pois 

aproxima o policial militar da 

comunidade, na busca de 

soluções para seus problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

A Polícia Militar não deve 

priorizar ações de defesa civil 

na sua rotina operacional. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A capacitação em defesa civil 

poderá tornar a tropa melhor 

preparada para consolidar a 

doutrina de Polícia 

Comunitária. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

 

7.3) Sobre as ações de defesa civil realizadas pela Comdec no município, assinale com um X 

aquelas em que sua Unidade/Cia/Pel/Dst já participou (Marque mais de uma resposta se  

houver): 

 

(    ) Prevenção. Através do mapeamento de riscos, campanhas de capacitação da comunidade 

e levantamento dos recursos existentes no município; 

(      ) Preparação. Por meio da monitorização, alerta e alarme dos desastres e confecção de 

plano de contingência; 

(   ) Resposta. Realizando o socorro aos feridos, assistência aos desabrigados e reabilitação do 

cenário do desastre; 

(       ) Reconstrução das áreas afetadas pelo desastre; 
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8) Sobre a afirmativa: “a criação da Unidade Regional de Defesa Civil na 6ª RPM, por meio 

da Lei Delegada nº 132, de 25 de janeiro de 2007, regulamentada pelo art 37 do Decreto 

45.275, de 30 de dezembro de 2009, consolidou as ações de defesa civil no âmbito da Região, 

contribuindo para o desempenho operacional”. Qual item abaixo representa melhor o seu grau 

de concordância? 

 

(      ) Concordo totalmente. 

(      ) Concordo parcialmente. 

(      ) Indiferente. 

(      ) Discordo parcialmente. 

(      ) Discordo totalmente 

 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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APÊNDICE II - Questionário para os Coordenadores Municipais de Defesa Civil dos 

municípios sob a responsabilidade territorial da 6ª RPM 

 

Prezado Senhor, 

 

Como aluno do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança 

Pública (CEGESP - 2010 estou realizando uma pesquisa cujo tema é: A ATUAÇÃO DA 6ª 

REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR (6ª RPM) EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SUA 

INTERFACE COM AS AÇÕES DE POLÍCIA COMUNITÁRIA A PARTIR DO ANO DE 2007. 

Assim, este questionário tem por objetivo embasar trabalho de pesquisa sobre 

o tema proposto. Para tanto, solicito que V. Sa., por gentileza, leia atentamente as questões e 

expresse sua opinião sincera sobre os questionamentos seguintes, de modo a tornar a 

pesquisa o mais próxima possível da realidade.  

A sua opinião e participação é muito importante, e não é necessário que V. Sa. 

se identifique ao preencher o questionário. Os resultados da pesquisa serão apresentados em 

seu conjunto e não de maneira individualizada. 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

Eduardo César Reis, Ten Cel PM 

 

1) Há quanto tempo V. Sa exerce a função de Coordenador Municipal de Defesa Civil? 

(    ) 0  a  1 ano; 

(    ) 1  a  2 anos; 

(    ) 2  a  4 anos; 

(    ) mais de 4 anos. 

 

2) Em relação a capacitação de V. Sa em Defesa Civil, marque os cursos que possui: 

(    ) Administração e Planejamento para Redução de Desastres (APRD); 

(    ) Curso Operacional de Defesa Civil (CODC); 

(    ) Curso Básico de Defesa Civil (CBDC); 

(    ) Curso de Sistema de Comando em Operações (SCO); 

(  ) Curso de Prevenção e Preparação para Emergências com Produtos Químicos (Pequim); 

(    ) Curso de Avaliação de Danos (Cadan); 
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(    ) Outro. Qual? __________________________________________________; 

(    ) Não possuo nenhuma capacitação em Defesa Civil. 

 

3) Em relação ao grau de atuação da Comdec do seu município, marque a assertiva que 

melhor representa a sua opinião: 

 

(   ) A Comdec é atuante e realiza a maioria das ações de defesa civil, de prevenção, 

preparação, resposta e reconstrução; 

(     ) A Comdec tem uma atuação tímida e realiza apenas algumas ações de defesa civil; 

(     ) A atuação da Comdec é reativa, somente quando provocada atua na resposta; 

(   ) No meu município a defesa civil  existe formalmente, pois não há ações práticas para 

minimização dos desastres ou de seus efeitos; 

(   ) A Comdec é atuante e realiza a maioria das ações de defesa civil com a participação 

efetiva da Polícia Militar. 

 

4) Há quanto tempo o seu município criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil?  

 

(    ) 0  a  1 ano; 

(    ) 1  a  2 anos; 

(    ) 2  a  4 anos; 

(    ) mais de 4 anos. 

 

5) Em relação ao grau de interação e participação da Unidade/fração da PMMG do seu 

município na criação ou funcionamento das Comdec / Núcleos de Defesa Civil, observe as 

afirmativas abaixo e avalie o nível de intensidade que melhor descreve cada uma, marcando 

com um “X” aquela que melhor representa sua percepção: 

 

A sua resposta será a marcação do quadrinho correspondente à sua opinião quanto à 

afirmação formulada, sendo 10 (dez) o máximo de concordância e 1 (um) o mínimo de 

concordância. 
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INTERAÇÃO DA PMMG COM A COMDEC / NUDEC 

A fração da PMMG apoiou a 

criação e apóia funcionamento da 

Comdec. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

A fração da PMMG apoiou a 

criação e apóia funcionamento de 

Nudec. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

 

6) Na sua Comdec ou Núcleo de Defesa civil há participação de policial militar da reserva ou 

da ativa como membro atuante? 

 

(       )  Não. 

(       ) Sim, somente da Ativa       -      quantos?______________ 

(       ) Sim, somente da Reserva    -      quantos?______________ 

(       ) Sim, da ativa e reserva       -       quantos?  Ativa________ e   Reserva_________ 

   

7 ) A Unidade/Fração da Polícia Militar do seu município atua em qual ou quais ações de 

defesa civil? 

 

(    ) Prevenção, através da análise e da redução de riscos; 

(   ) Preparação, por meio da monitorização, alerta e alarme dos desastres, elaboração de plano 

de contingência, capacitação técnica da comunidade, etc; 

(  )Resposta, realizando o socorro aos feridos, assistência aos desabrigados e reabilitação do 

cenário dos desastre; 

(       ) Reconstrução das áreas afetadas por desastres; 

(       ) A Polícia Militar não participa de nenhuma ação de defesa civil. 
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8 ) Em relação a Polícia Militar e a comunidade do seu município, na sua percepção, podemos 

dizer que as ações de defesa civil contribuíram para: (Marque mais de uma resposta se 

houver): 

(    ) Aproximar a Polícia Militar da comunidade, passando a conhecer os problemas que 

afligiam os cidadãos;. 

(   ) A Polícia Militar interagir com a comunidade e apoiar na solução dos problemas 

comunitários; 

(   ) A Polícia Militar se relacionar com os diversos órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais presentes no município; 

(   ) Na minha percepção a Polícia Militar não se envolve nas questões de defesa civil do 

município; 

(   ) Na minha percepção a comunidade foi refratária à participação da Polícia Militar nas 

ações de defesa civil. 

 

9) “ O policial comunitário ultrapassa a visão limitada de atender ocorrências ou efetuar 

prisões, embora estas também sejam de sua competência. Seu papel exige um contato 

contínuo e sustentado com as pessoas da comunidade, de modo que possam, em conjunto, 

explorar soluções para as preocupações locais, bem como desenvolver e monitorar iniciativas 

abrangentes e de longo prazo, que envolvam toda a comunidade num esforço de melhorar a 

qualidade de vida local” 

Considerando esta assertiva, na sua percepção, as ações de defesa civil podem ser 

facilitadoras para as ações de Polícia Comunitária desenvolvidas pela Polícia Militar no seu 

município? 

(      ) Concordo totalmente; 

(      ) Concordo parcialmente; 

(      ) Indiferente; 

(      ) Discordo parcialmente; 

(      ) Discordo totalmente. 

 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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10) Sobre as ações de defesa civil realizadas pela Comdec no município, assinale com um X 

aquelas em que a Polícia Militar participa ou  já participou (Marque mais de uma resposta se  

houver): 

 

(      ) Análise de riscos; 

(      ) Elaboração de Planos de Contingência; 

(      ) Ministrando cursos e palestras; 

(      ) Monitoramento e alarme; 

(      ) Distribuição de material de ajuda humanitária; 

(      ) Administração de abrigo; 

(      ) Isolamento de áreas de desastre, controle de trânsito; 

(      ) Restabelecimento da paz social no cenário de desastre – ações típicas de polícia; 

(      ) Criação e capacitação de Nudec; 

 

11) Na sua avaliação, a Polícia Militar no seu  município tem participação efetiva nas ações 

de defesa civil ? 

 

(    ) Sim,   participa de ações de resposta, socorro e assistência quando da eclosão de um 

desastre; 

(    ) Sim, além de participar das ações de resposta, participa da fases de prevenção e 

preparação, por meio cursos, análise de vulnerabilidades e riscos, elaboração de planos de 

contingência, monitoramento e alarme, etc; 

(     ) Não,  apenas quando acionamos a Unidade/fração da Polícia Militar no município; 

(     ) Não, a Unidade/Fração não dedica esforços ás ações de defesa civil por não ser sua 

missão ou por não ter qualificação técnica para atuação nessa área; 

(      ) Outros: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12) Existe na sua Comdec planejamento específico, documento normativo ou planos 

elaborados conjuntamente com a Polícia Militar, que balizem as ações de defesa civil no seu 

município? 

 (     ) Não 

 (     ) Sim , Qual(is)______________________________________________________ 
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13) A criação da Unidade Regional de Defesa Civil na 6ª RPM, sediada em Lavras-MG, por 

meio da Lei Delegada nº 132, de 25 de janeiro de 2007, contribuiu para implementar as ações 

de defesa civil no âmbito do seu município. 

Sobre essa afirmativa tenho a dizer o seguinte: 

(      ) Concordo totalmente. 

(      ) Concordo parcialmente. 

(      ) Indiferente. 

(      ) Discordo parcialmente. 

(      ) Discordo totalmente 

(      ) Desconheço a criação da Unidade Regional de Defesa Civil 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


