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RESUMO 

 
Palavra-chave: mobilização comunitária – proteção e defesa civil – polícia comunitária 

 

 

Para que Defesa Civil atinja seus objetivos de redução dos desastres e preservação do 

moral da população, ela 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. Sabe-se que os problemas das comunidades não precisam, 

necessariamente, depender de uma ação oficial do governo. A participação organizada 

da comunidade é fator primordial para elencar e solucionar seus problemas de toda 

ordem. Uma ferramenta potencializadora das ações de defesa civil é a criação dos 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) que são um grupo 

comunitário organizado com a proposta de desenvolver um trabalho permanente de 

orientação das comunidades em áreas de maior vulnerabilidade nos municípios. 

Estabelecendo-se um paralelo, a PMMG tem consolidada a sua filosofia de Polícia 

Comunitária institucionalizando uma democracia participativa na segurança pública. A 

Polícia Comunitária enfatiza a idéia de aproximar ainda mais a Polícia Militar das 

comunidades por meio de um diálogo contínuo, baseado no respeito e na confiança, 

incentivando a participação comunitária nas resoluções de problemas, com a finalidade 

de melhorar a qualidade geral de vida no seu ambiente local. O objetivo geral deste 

estudo foi verificar qual é o resultado da participação da Polícia Militar nos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil na cidade de Ponte Nova. A pesquisa  

realizada teve natureza tanto quantitativa quanto qualitativa, uma vez que se buscou 

através de questionários e entrevistas a generalização de opiniões e o levantamento de 

visões específicas sobre o objeto pesquisado. Foi utilizado o método estruturalista 

através do estudo de documentos e de uma bibliografia sólida sobre o assunto 

pesquisado. Foi usado também o método Interacionismo Simbólico através da interação 

do pesquisador com o objeto pesquisado produzindo análises, idéias, conhecimentos e 

informações. Como resultado do trabalho, pode-se concluir que a participação da 

Polícia Militar nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil tem proporcionado 

resultados favoráveis no fortalecimento da filosofia de Polícia Comunitária e nas ações 

de proteção e defesa civil no município de Ponte Nova (MG). 

 

 



 

ABSTRACT 
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To reduce disasters and to preserve the morale of the population, the Civil Defense 

should be understood as an integrated and articulated system between the public power 

and the organized civil society with a fundamental participation of the mobilized 

community. It is known that community problems do not necessarily need to depend on 

an official government solution. The organized participation of a mobilized community 

is a primordial factor to enumerate and solve all sorts of collective problems and 

Community Centers for Protection and Civil Defense can be a tool to leverage the 

actions of the Civil Defense. These Centers are groups organized to permanently 

orientate communities in areas of higher vulnerability in the municipal district. 

Establishing a parallel, the Military Police from the State of Minas Gerais (MG) has 

consolidated its Community Police policy institutionalizing a participative democracy 

for public security. The Community Police emphasizes the idea of bringing even closer 

the Police to the community trough a continuous dialog based on respect and trust. This 

process promotes the participation of the community in problem solving and 

consequently improves its quality of life. The objective of this study was to asses the 

participation of the Military Police in Community Centers for Protection and Civil 

Defense in the city of Ponte Nova (MG). This research had both a quantitative and a 

qualitative nature, since it sought, through questionnaires and interviews, the 

generalization of opinions and also raised specific views on the object researched. A 

structuralist method was used trough a document study and a solid bibliography on the 

topic was reviewed. It was also employed a Symbolic Interactionism method using the 

researcher’s interaction with studied object to produce analyses, ideas, knowledge and 

information. From this research, it can be concluded that the participation of the 

Military Police in the Community Centers for Protection and Civil Defense has 

provided favorable results, strengthening the policy of the Community Police and the 

actions for protection and civil defense in the city of Ponte Nova (MG). 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção da cidadania e a participação da sociedade civil em 

diferentes esferas do Estado passaram a fazer parte não só do discurso, como da prática 

de diferentes atores no processo de redemocratização. As relações entre o Estado e a 

sociedade vêm sofrendo mutações com o passar dos tempos, pois cada vez é maior o 

clamor por essas mudanças, principalmente na valorização da participação social. 

O Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) é organizado pelo Decreto 

Federal nº 7257/10, que atribui ao Ministério da Integração Nacional, através da 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), a coordenação do referido sistema, que é 

constituído por todos os órgãos e entidades da administração pública federal, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios, as entidades e a comunidade, 

responsáveis pelas ações de defesa civil em todo o território nacional. A atualização do 

ordenamento normativo da proteção e defesa civil se deu por meio da promulgação da 

Lei Nacional nº 12.608/12, que recepcionou expressamente as diretrizes globais de 

minimização de desastres, apesar de tacitamente estas já estarem impregnadas na prática 

nacional, estabelecendo o novo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e a nova 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e por meio da Instrução Normativa 01 de 

24 de agosto de 2012 que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de 

situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e 

pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade 

decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. 

No nível estadual as Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (Cedec) 

que integram o Sindec, são as responsáveis pela articulação e coordenação do sistema, 

sendo facultado ao Estado, a possibilidade de criação das Regionais de Defesa Civil 

com a finalidade de articular e coordenar as ações de defesa civil no conjunto dos 

municípios que constituem suas áreas de atuação. 

A Defesa Civil tem sua doutrina própria emanada pelo Sindec, 

competindo à União legislar sobre a matéria, conforme dispõe a Constituição da 

República de 1988. As normas, os manuais e as diretrizes consolidam uma doutrina de 

alcance nacional e que orientam todos os demais entes do Sistema. Dentre estes, 

destacam-se as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e os 



11 

 

 

 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), que são a síntese da 

mobilização comunitária com foco nas ações de defesa civil. 

Segundo a doutrina, Defesa Civil trata-se do: 

“Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar 

o moral da população e restabelecer a normalidade social.” (BRASIL, 

2008, p. 09) 

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 e a comunidade, 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. 

O Estado de Minas Gerais possui 853 municípios e uma vasta extensão 

territorial. O Sindec busca envolver a comunidade e os órgãos de defesa civil dos três 

níveis de governo, somados aos órgãos setoriais e de apoio, para criar uma malha 

protetora para garantir a segurança global da população. 

Para que Defesa Civil atinja seus objetivos de redução dos desastres e 

preservação do moral da população, ela 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. Sabe-se que os problemas das comunidades 

não precisam, necessariamente, depender de uma ação oficial do governo. A 

participação organizada da comunidade é fator primordial para elencar e solucionar seus 

problemas de toda ordem. 

A concretização desses objetivos decorre da redução das vulnerabilidades 

socioculturais das comunidades em risco e dependem de uma gestão voltada para  uma 

grande transformação cultural e comportamental da sociedade brasileira, para que 
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ninguém  aceite passivamente o desastre como algo inevitável ou como um flagelo da 

divindade. As comunidades devem se preparar, se informar e se mobilizar de forma 

intensa para promover a redução dos desastres, aguçando o senso de percepção de 

riscos, até que o nível de risco aceitável pela sociedade brasileira seja significativamente 

reduzido. No âmbito do Sinpdec, os órgãos mais efetivos para a promoção dessa 

mudança são as Compdec e os Nupdec que estão na base do sistema. 

Sabe-se que os problemas das comunidades não precisam, 

necessariamente, depender de uma ação oficial do governo. A participação organizada 

da comunidade é fator primordial para elencar e solucionar seus problemas de toda 

ordem.  

Uma ferramenta potencializadora das ações de defesa civil é a criação 

dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). Sobre os Núcleos de 

Proteção e Defesa Civil, Lopes e outros (2009) salientam que se trata de “um grupo 

comunitário organizado com a proposta de desenvolver um trabalho permanente de 

orientação das comunidades em áreas de maior vulnerabilidade nos municípios”. 

(LOPES e outros, 2009, p. 23) 

Estabelecendo-se um paralelo, no campo da segurança pública, a Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais tem consolidada a sua filosofia de Polícia 

Comunitária com base nos parâmetros estabelecidos pela Diretriz para Produção de 

Serviços de Segurança Pública 3.01.06/2011 (MINAS GERAIS, 2011). Portanto, a 

PMMG institucionalizou uma democracia participativa na segurança pública, dando 

ênfase na solução de problemas e melhoria da qualidade de vida das comunidades, com 

estímulo à mobilização comunitária. 

Este novo conceito de Defesa Social que sustenta a aproximação da 

polícia com a comunidade, tem investido uma maior participação da comunidade nas 

questões de segurança. A Polícia Comunitária enfatiza a idéia de aproximar ainda mais 

a Polícia Militar das comunidades por meio de um diálogo contínuo, baseado no 

respeito e na confiança, incentivando a participação comunitária nas resoluções de 

problemas, com a finalidade de melhorar a qualidade geral de vida no seu ambiente 

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

e do medo, por meio do exame cuidadoso das características dos problemas locais - da 

vizinhança.  A atuação do policial extrapola sua ação reativa ao crime – atender 

ocorrência, fazer rastreamentos e efetuar prisões – passando a sustentar o seu trabalho 

com base nas relações com a comunidade e com os diversos órgãos das administrações 

municipal, estadual e federal, na busca de solução de problemas, com vistas a melhor 

qualidade de vida das pessoas. 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 

solucioná-las. 

  O sucesso da polícia comunitária está ligado à mobilização comunitária, 

que consiste num processo de convocação de vontades para uma mudança de realidade, 

através de propósitos comuns estabelecidos em consenso, gerando e mantendo vínculos 

entre as pessoas. 

A doutrina de Polícia Comunitária implementada na PMMG, privilegia 

as ações para solução de problemas, a interação e participação comunitária, trazendo 

elementos que, em tese, estabelecem interface com a doutrina de defesa civil, no que se 

refere à mobilização social, participação e solução de problemas da comunidade.  

A PMMG é o único órgão do Estado que possui estrutura operacional em 

todos os municípios, que funcionam 24 horas, 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 presença da Polícia Militar 

em todo território mineiro é um grande fator que contribuiu para a sua escolha na nobre 

missão de, regionalmente, exercer a Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil. 

Os Destacamentos (Dst PM) e Subdestacamentos PM (Sdst PM) são a maioria das 

frações da PMMG, tendo uma responsabilidade territorial bem definida.  

Nos desastres naturais os órgãos envolvidos devem adotar uma postura 

organizacional não rotineira, considerando o caráter multidisciplinar de suas funções e a 

área do conhecimento científico exigido. Sendo assim, a Defesa Civil, possui um vasto 

potencial para mitigar os efeitos causados por fatos adversos. 
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A formação policial militar contribui para o sucesso da atividade, pois 

permite aos servidores a capacitação para desenvolver ações de proteção da 

comunidade. Além de possuir afinidade com o tema em questão, a PMMG é um órgão 

alinhado com a doutrina de defesa civil. 

Quando se fala do papel do policial militar, pode-se afirmar que ele é o 

representante do Estado para mediar os conflitos da comunidade e tentar achar opções 

para seus problemas. Trata-se de um trabalho complexo e com uma gama diversificada 

de atividades junto à comunidade.  

A delimitação do estudo na cidade de Ponte Nova – MG se deve ao fato 

do referido município possuir um histórico de problemas relacionado com enchentes e 

alagamentos em vários bairros considerados de risco pela Defesa Civil Municipal. Em 

decorrência destes fatos a Coordenadoria Municipal de Proteção Defesa Civil criou 07 

(sete) Núcleos Comunitários de Proteção de Defesa Civil nos sete bairros considerados 

de elevado risco. Oficiais integrantes da Polícia Militar local vêm participando destas 

reuniões e consequentemente das decisões tomadas, tanto na área de proteção e defesa 

civil quanto na área de segurança pública. 

Pretende-se com esse trabalho científico apresentar subsídio para auxiliar 

nas atividades da instituição uma vez que a PMMG atua como órgãos setoriais no 

Sistema Estadual de Defesas Civil, e constantemente militares são chamados a atuarem 

em ocorrências de Defesa Civil.  

Enfim, o presente trabalho, ao diagnosticar a participação da Polícia 

Militar nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil na cidade de Ponte Nova 

– MG poderá servir a uma reflexão com vistas a um incremento destas ações na 

participação das demais cidades mineiras, com o consequente fortalecimento da 

filosofia de Polícia Comunitária. 

O presente trabalho tem como tema: A Participação da Polícia Militar 

nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – O exemplo da cidade de Ponte 

Nova – MG.  
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O objetivo geral deste estudo é verificar qual é o resultado da 

participação da Polícia Militar nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil na 

cidade de Ponte Nova. Tem assim os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar a influência da participação da Polícia Militar de Ponte 

Nova nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e os impactos na segurança 

pública, 

b) Verificar a influência da participação da Polícia Militar de Ponte 

Nova nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e os impactos nas ações de 

Defesa Civil. 

Desta forma tem-se o seguinte problema de pesquisa: A participação da 

Polícia Militar nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil tem proporcionado 

resultados favoráveis no fortalecimento da filosofia de Polícia Comunitária e nas ações 

de proteção e defesa civil no município de Ponte Nova (MG)?  

Para pautar o desenvolvimento do trabalho estabeleceu-se a seguinte 

hipótese básica: A participação da Polícia Militar nos Núcleos Comunitários de 

Proteção e Defesa Civil, em Ponte Nova, tem alcançado resultados satisfatórios no 

fortalecimento da filosofia de Polícia Comunitária e nas ações de Proteção e Defesa 

Civil. 

Considerando a necessidade de sistematizar o assunto, este trabalho foi 

dividido em nove seções. Nesta seção, discorre-se sobre o que será abordado, situando o 

leitor quanto às premissas que nortearam este trabalho, como tema, objetivos, problema 

e hipóteses. 

Nas seções 2, 3 e 4, encontram-se a fundamentação teórica do trabalho, 

estruturada sobre três aspectos: o primeiro trata da questão da mobilização social, sob o 

enfoque da democracia, da participação comunitária e do envolvimento do público nas 

ações comunitárias. O segundo trata da Polícia Comunitária e a Polícia Orientada para a 

Resolução de Problemas;  enquanto que o terceiro trata da Defesa Civil e os seus 

aspectos gerais com ênfase nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. 

. 
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Na seção 5, procurou-se realizar uma caracterização do objeto de estudo, 

a partir de uma abordagem sobre a cidade de Ponte Nova – MG abordando o aspecto 

histórico, características, levantamento urbanístico, sócio-econômico e os aspectos de 

segurança através da PMMG e da Defesa Civil através da Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil.   

 

Nas seções 6 e 7, respectivamente, tem-se a apresentação da metodologia 

utilizada para a realização da pesquisa e a análise e interpretação dos dados colhidos, 

sob a ótica dos objetivos propostos, enquanto a seção 8, como considerações finais, se 

incumbe de apresentar as conclusões e as sugestões decorrentes do trabalho. Como 

última seção, têm-se as referências bibliográficas consultadas.  

Completam a estrutura do trabalho, como apêndice, o roteiro de 

entrevistas e suas respectivas transcrições, bem como o modelo de questionário aplicado 

aos integrantes da Polícia Militar. 
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2  MOBILIZAÇÃO SOCIAL: UMA VISÃO TEÓRICA 

 
Escrever sobre o objeto de estudo em questão, sem abordar aspectos 

teóricos referentes à mobilização comunitária não faz sentido. Nesta linha de raciocínio, 

aborda-se nesta seção a fundamentação teórica deste trabalho de pesquisa, enfocando a 

democracia, os movimentos sociais, a lógica da mobilização dentro de processos para 

resolução de problemas e, finalmente, interligando a participação comunitária no 

processo de mobilização social neste contexto. 

 

2.1 Democracia 

Etimologia é a ciência que tem como finalidade o estudo das palavras. O 

dicionário Houaiss (2002, p. 60) decifra para tal cognição o vocábulo democracia: a 

palavra é  composta  pelos  núcleos  demos e  kratia,  ambos  derivados  do  grego. 

Traduz, literalmente, demos como povo e  kratia  poder. Etimologicamente, 

“democracia é um sistema político no qual o povo inteiro toma, e tem direito de tomar, 

as decisões básicas determinantes a respeito de questões importantes de políticas 

públicas.” (DEMOCRACIA, 1996, p 170). 

 

Segundo Souza ( 2001, p. 481) no último meio século, desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, a democracia viveu sua época de maiores mudanças. Nos 

países avançados, boa educação formal acessível a todos e uma mídia plural e 

multifacetada têm contribuído para redefinir o sentido de expressões como reflexão no 

espaço público e aprendizado coletivo. Nos países periféricos, embora de forma 

mitigada e com contradições importantes, também é possível perceber efeitos e 

mudanças importantes na mesma direção. Novos conteúdos e, talvez ainda mais 

importante, uma nova atitude diante dessas novas questões do cenário político marcam 

o novo contexto. 

 
A construção do conceito de democracia é um processo longo e 

composto por debates teóricos das mais diversas naturezas. Existem 

diferentes concepções de democracia elaboradas por filósofos, 

cientistas políticos e outros intelectuais. Conforme a história foi 

passando por transformações, o conceito de democracia e os debates 

ao seu redor também foram se transformando. (BRASIL, 2009, 

Módulo 1, p.3)  
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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.  

 

 
Segundo Reis (2010, p. 14) 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 consequência, 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).  

Souza ( 2001, p. 47)  fala sobre os novos direitos do indivíduo na 

democracia enfatizando que cada um pode influir sobre a administração do governo, 

seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, 

petições, reivindicações às quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em 

consideração. 

 

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 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. 

 

Conforme Reis (2010, p.15), Tocqueville 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 
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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. 

 

Mendes ( 2012, p.17) enfatiza Chauí destacando que existe um problema, 

pois, no Estado democrático, a lei é redigida por cidadãos que a cumprirão e será 

elaborada com base nos direitos das “sociedades de classe”. Essa representação pode 

excluir alguns, pois simboliza a classe dominante “[...] que se apresenta através do voto, 

como representante de toda a sociedade para a feitura das leis, seu cumprimento e a 

garantia dos direitos”. 

Por isso mesmo, a democracia é aquela forma da vida social que cria 

para si própria um problema que não pode cessar de resolver, porque a 

cada solução que encontra, reabre o seu próprio problema, qual seja, a 

questão da participação (CHAUÍ, 2008, p.69). 

A esse respeito, Mendes ( 2012, p.17) acentua-se que a democracia pode 

gerar excluídos e, através da participação popular, a representação é ampliada:  

Assim, paradoxalmente, a representação política tende a legitimar 

formas de exclusão política sem que isso seja percebido pela 

população como ilegítimo, mas é percebido por ela como 

insatisfatório. Consequentemente, desenvolvem-se, à margem da 

representação, ações e movimentos sociais que buscam interferir 

diretamente na política sob a forma de pressão e reivindicação. Essa 

forma costuma receber o nome de participação popular, sem que o 

seja efetivamente, uma vez que a participação popular só será política 

e democrática se puder produzir as próprias leis, normas, regras e 

regulamentos que dirijam a vida sócio-política. Assim sendo, a cada 

passo, a democracia exige a ampliação da representação pela 

participação e a descoberta de outros procedimentos que garantam a 

participação como ato político efetivo que aumenta a cada criação de 

um novo direito (CHAUÍ, 2008, p. 69 e70). 

 

Conforme Bobbio (2007, p. 152), 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  
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Souza (2001, p.73 e 74) afirma que na democracia, persiste uma 

confiança recíproca em que, em um desenvolvimento ilimitado da personalidade, cada 

indivíduo pode achar sua função apropriada dentro do complexo de cooperacão da 

sociedade. 

[...] Esse sentimento universal, essa lei, essa unidade de propósitos, 

esse preenchimento de funções em devoção ao interesse do organismo 

social, não é imposto a um homem. Deve ter início no homem em si, 

embora em muito contribuam os bons e justos da sociedade. 

Responsabilidade pessoal, iniciativa individual, essas são as marcas da 

democracia[...] 

 

Reis (2010, p.16) afirma que Tocqueville sugere pressupostos para  

manter o nível de liberdade numa democracia, dentre os quais 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. 

 

Toro e Werneck (1997, p.17) ampliam o conceito afirmando que a 

convivência democrática inicia quando a comunidade é capaz de alterar a ordem social. 

Na democracia a ordem social se produz a partir da própria sociedade. Nela as leis são 

criadas, direta ou indiretamente, pelos mesmos que as vão cumprir e proteger. A 

convivência democrática começa quando uma sociedade aprende a auto-fundar a ordem 

social. E isso deve ser ensinado e aprendido. 

 

Souza (2001, p.383) destaca que numa democracia os participantes da 

discussão visam a chegar a entendimentos sobre soluções para seus problemas 

coletivos. Apesar de serem raras as situações de discurso em que os participantes não 

possuem nenhum significado comum, as discordâncias, entendimentos divergentes e 

perspectivas diferenciadas também estão habitualmente presentes. 

 

Mafra (2006, p. 176) afirma que a participação popular na democracia e 

vida pública não pode se restringir ao voto: 

Destarte, os processos políticos e participação na vida pública, nas 

democracias contemporâneas, de maneira alguma se restringem aos 

momentos eleitorais e decisórios, mas à própria capacidade de 

organização coletiva dos sujeitos. Tais sujeitos, imbuídos de vontade 

política, devem ser capazes de, quando for necessário, problematizar 
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uma determinada realidade, a partir de suas vivências, publicizando 

conflitos e questões controversas, no intuito de chegar a 

regulamentações – estas últimas garantidas, portanto, pelo Estado. 

 
Souza (2001, p. 84) assumiu a ideia de que só uma forma razoável e justa 

de divisão do trabalho pode dar a cada indivíduo da sociedade uma consciência de 

contribuir cooperativamente com os outros para a realização de metas comuns. Só a 

experiência de participar, por meio de uma contribuição individual, nas tarefa  

particulares de um grupo pode convencer o indivíduo da necessidade de um público 

democrático. 

 

2.2 Movimentos  sociais 

 

A construção da cidadania e a participação da sociedade civil em 

diferentes esferas do Estado passaram a fazer parte não só do discurso, como da prática 

de diferentes atores no processo de redemocratização. Segundo Bezzon  ( 2004, p.17 ), 

construir uma democracia não é tarefa fácil. Trata-se de um processo extremamente 

difícil, pois a pluralidade de objetivos presentes na sociedade faz com que, 

necessariamente, as contradições entre as práticas e os discursos venham à tona. Com a 

volta dos valores democráticos, o Brasil buscou, através da transição, apoio da 

sociedade civil, para que a própria democracia pudesse se consolidar. 

 

Segundo Peruzzo ( 2004, p.50 ), “ Movimentos sociais populares são 

manifestações e organizações constituídas com objetivos explícitos de promover a 

conscientização, a organização e a ação de segmentos das classes subalternas visando a 

satisfazer seus interesses e necessidades.”  Tais ações focam a melhoria do nível de 

vida, através do acesso às condições de produção e de consumo de bens de uso coletivo 

e individual; promovem o desenvolvimento educativo-cultural da pessoa; contribuem 

para a preservação ou recuperação do meio ambiente;  asseguram a garantia de poder 

exercitar os direitos de participação política na sociedade e assim por diante. 

 

Gohn apud Bezzon ( 2004, p.24 ) destaca que os movimentos que 

surgiram a partir de grupos organizados da sociedade civil ou de categorias até então 

excluídas da sociedade, cujas reivindicações baseavam-se em interesses da coletividade 

e deram um novo significado ao conceito de cidadania, ou seja, a cidadania coletiva. É a 
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consciência adquirida sobre os direitos e deveres que leva o grupo a se organizar, 

elaborar estratégias de formulação de demandas e táticas de enfretamento dos 

problemas. 

Sob esta ótica Bezzon ( 2004, p.25 ) afirma que a organização da 

sociedade civil na reivindicação de seus direitos, principalmente durante as duas últimas 

décadas, recolocou a cidadania na agenda política, questionando uma cultura política 

autoritária e excludente. Houve uma reapropriação do espaço público, abrindo 

horizontes para a presença participativa dos indivíduos-cidadãos. 

 

Já Peruzzo ( 1998, p.25 ) diz que “ determinadas manifestações em prol 

da vida adquiriram dimensões significativas em nosso dias – o que pode ser analisado 

como um despertar das pessoas, das camadas sociais e de povos inteiros para a busca de 

condições de vida mais dignas, pautadas pelo desejo de interferir no processo histórico, 

sua vontade de posicionar-se como sujeitos e seu anseio de realizar-se como espécie 

humana.” 

Segundo Killian apud Quesada ( 1980, p. 53 ), as características mais 

fundamentais dos movimentos sociais são a existência de um sistema de valores ou 

ideologias, um sentido de identidade comum, normas para a ação e uma forma de 

estrutura organizacional para se obterem os fins do movimentos. 

 

Na visão de Scherer-Warren ( 1999, p. 55 ) existem três tipos de 

movimentos sociais, o que não quer dizer que cada movimento social seja apenas de um 

tipo; muitos deles são híbridos, possuindo ao mesmo tempo estas três dimensões. São 

eles:  

a) os movimentos contestadores – movimentos de denúncia, protesto, 

explicitação de conflitos e oposições organizadas;  

b) os movimentos solidarísticos – movimentos de cooperação, 

parceria para resolução de problemas sociais e ações de solidariedade;  

c) os movimentos propositivos – movimentos que buscam a 

construção de uma utopia de transformação, com a criação de projetos 

alternativos e de propostas de mudança.  

 

Dentre os movimentos sociais, citam-se os movimentos ambientalistas 

que surgiram no final dos anos 60 no topo de uma reversão radical das formas como as 

pessoas pensam as relações entre economia, sociedade e natureza. Defendem a 

integração e a cooperação entre o homem e a natureza através da criação de uma 
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identidade sociobiológica, na qual a espécie humana é vista como um componente da 

natureza (CASTELLS, 1999, p. 28). Reúnem uma dimensão contestadora (de repúdio à 

exploração e à degradação ambiental), solidarística (em relação aos seres-vivos em geral 

e aos próprios seres-humanos, vistos como irmãos ao compartilharem um mesmo 

planeta, uma mesma morada) e propositiva ( propõe a preservação da natureza e a 

transformação da realidade através da mudança de valores, posturas e atitudes, uma 

reeducação cultural nas dimensões simbólicas e pragmática). 

 

Castells ( 1999, p. 19 ) define três princípios básicos para os movimentos 

sociais:  

a) a Identidade – é a forma como o movimento se autodefine, a partir de 

suas práticas, valores, discursos e o resultado de seu pertencimento a determinadas 

estruturas incorporadoras de uma pluralidade de registros. 

b) o Adversário – é o principal inimigo do movimento. É a identidade 

pela afirmação da diferença, da criação de um nós pela delimitação do eles. 

c) a Meta Societal – é a visão do movimento sobre o tipo de ordem ou 

organização social que almeja no horizonte da ação coletiva que promove. 

 

Gohn ( 1997, p. 40 ) deixa bem claro que há três tendências 

organizacionais no cenário social brasileiro, que se complementam à luta dos 

movimentos sociais que podem ser observados:  

a) o surgimento e crescimento das ONGs e outras formas de mobilização 

cívico institucional - ( como a Igreja Católica através da Pastoral da Criança) que, por 

seu caráter público e não estatal e resultante da organização de setores da sociedade 

civil, vêem obtendo a preferência dos organismos internacionais ou nacionais na 

captação de recursos para projetos de desenvolvimento social; 

b) as parcerias implementadas pelo poder público – particularmente em 

nível de poder local, como orçamento participativo, atendimento de reivindicações 

comunitárias com alguma forma de contrapartida das comunidades; 

c) os conselhos temáticos institucionalizados – conselhos de saúde, de 

educação, da criança e do adolescente, de segurança, de meio ambiente, de assistência 

social, de comunicação, etc. 
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Na visão de Henriques et al. ( 2002a, p.13) os movimentos sociais, diante 

deste espaço  midiatizados, procuraram transformar as lutas por reconhecimento em 

lutas por visibilidade. Fazer-se ver e ouvir encontra-se no centro das turbulências 

políticas do mundo moderno. A busca pela visibilidade vem em função da necessidade 

de que as reivindicações e preocupações dos indivíduos tenham um reconhecimento 

público, servindo de apelo de mobilização para os que não compartilham o mesmo 

contexto espaço/temporal.  

 

Peruzzo ( 1998, p. 44 ) mostra a heterogeneidade e diversidade dos 

movimentos sociais na sociedade contemporânea , podendo-se então  agrupar-se da 

seguinte forma: 

a) Ligados aos bens de consumo coletivo – trata-se aqui de associações ( 

de moradores, favelados, etc. ), grupos ( de mulheres, etc. ) e comissões que 

normalmente se organizam a partir do local de moradia e reivindicam melhorias no 

transporte coletivo e na coleta de lixo, por exemplo, ou o suprimento de carência nos 

campos de saúde, da educação e da segurança; 

b) Envolvidos na questão da terra – o grande expoente é o movimento 

dos sem-terra, que luta pela reforma agrária e pelo acesso à terra enquanto meio de 

produção de bens para a sobrevivência; 

c) Relacionados com as condições gerais de vida – são os movimentos 

que levantam a bandeira da preservação do meio ambiente, os que militam contra a alta 

do custo de vida e os que pleiteiam melhores condições de moradia, entre outros; 

d) Motivados por desigualdades culturais – podem-se arrolar, por 

exemplo, os que tocam à etnia e ao sexo, como o da cultura negra e o feminista, que não 

são recentes, mas se fortaleceram ultimamente; 

e) Dedicados à questão trabalhista – trata-se dos sindicatos e da 

oposições sindicais, que lidam mais de perto com os problemas salariais e as condições 

de produção, nas fábricas, nas fazendas e em outros setores; 

f) Votados à defesa dos direitos humanos – lutam contra a violação dos 

direitos da pessoa e contra a impunidade. São exemplos as comissões e os centros de 

defesa dos direitos humanos e o próprio  Movimento Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos; 

g) Vinculados a problemas específicos – são os que se voltam para 

determinados segmentos da população, como o Movimento Nacional de Meninos e 
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Meninas de Rua, a associação de pais e mestres de escolas particulares, as associações 

de catadores de lixo. 

 

2.3  Mobilização social e participação comunitária 

 

A mobilização social ocorre quando uma comunidade decide e age com 

objetivos comuns buscando resultados desejados por todos. Assim, de acordo com Toro 

(1997, p.5), mobilizar é o ato de “[...] convocar vontades para atuar na busca de um 

propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados”.   

 

A mobilização social existe com foco em um objetivo e um propósito 

comum, dentro de uma convicção coletiva, com orientação para o propósito de 

construção, embasada em um projeto futuro. Não se faz mobilização social sem a 

existência de propósito comum, construção de uma comunidade e a existência de 

projeto futuro, pois do contrário promover-se-á mobilização popular. Se seu propósito é 

passageiro, converte-se em um evento, uma campanha e não um processo de 

mobilização. Ela requer uma dedicação contínua e produz resultados quotidianamente. 

 

Na visão de Henriques et al ( 2002b, p. 31 ) se uma mudança se faz 

necessário é porque existem problemas que estão impedindo um bom funcionamento da 

sociedade. Mobilizar, portanto, é convocar estas vontades de pessoas que vivem no 

meio social para que as coisas funcionem bem e para todos, é mostrar o problema, 

compartilhá-lo, distribuí-lo, para que assim as pessoas se sintam co-responsáveis por ele 

e passem a agir na tentativa de solucioná-lo. Isto não implica a retirada da função do 

Estado de garantir a integração, a regulação e o bom funcionamento da sociedade. Mas 

implica que a própria sociedade gere meios de solucionar os problemas com os quais o 

Estado por si só não seja capaz de lidar.  

 

A idéia é de que a responsabilidade por um processo de mudança não 

é do outro e sim de cada um. A convivência social é algo que é 

construído a cada dia e por isso não é natural. Natural é a condição 

que cada um tem para viver em sociedade. Desta forma, requer 

aprendizagem básica, que deve ser desenvolvida durante toda a vida 

por aqueles que compreendem seu papel na comunidade. (Henriques 

et al, 2002b, p. 31 ) 
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Para mobilizar as pessoas é preciso de no mínimo informação, mas, além 

disso, é preciso compartilhar um imaginário, emoções e conhecimentos sobre a 

realidade das coisas à sua volta, gerando a reflexão e o debate para a mudança. 

(HENRIQUES et al,  2002b, p. 31) 

 

Participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de 

escolha. Por isso se diz convocar, porque a participação é um ato de liberdade. As 

pessoas são chamadas, mas participar ou não é uma decisão pessoal. Essa decisão 

depende essencialmente das pessoas que serão transformadas no seu interior e lutaram 

como responsáveis a resolverem os seus problemas junto a sua comunidade. ( TORO, 

1997, p.5). 

Na visão de Cunill (1996, p.115, 120v) a participação é “[...] um fim em 

si mesma, possibilitando o exercício de cidadania, componente básico das sociedades 

democráticas.” Esta definição traz um sentido mais objetivo do ato de participar, já que 

impõe o compromisso com a questão da cidadania, “ [...] que é a capacidade que cada 

indivíduo tem para intervir na sociedade, a fim de transformá-la, a partir do momento 

em que se percebe como um sujeito pró-ativo e possuidor de uma subjetividade desejosa 

de mudança.” ( BEZZON,  2004, p.18 ) 

 

Segundo Toro ( 1997, p.27 )  para uma dinâmica de mobilização social é 

preciso acreditar que existe sempre alguma coisa que uma pessoa pode fazer para que os 

objetivos sejam alcançados, que todos têm como e porque participar.  

 

Para Henriques et al ( 2002b, p. 32 ) a  questão da participação é vital e 

impulsionadora para  a mobilização social. Para que pessoas se mobilizem e tomem 

uma decisão de se engajarem em algum movimento, é preciso não só que estas pessoas 

tenham carências e problemas comuns, mas que compartilhem valores e visões de 

mundo semelhantes. Fatores ligados a questões culturais, históricas e políticas também 

determinam a decisão de participar, levando à compreensão de que a participação é 

sempre algo a ser construído e recriado, no âmbito das práticas culturais da comunidade. 

  

O horizonte ético citado por Toro (1997, p. 5) é justamente o lugar capaz 

de promover a identificação dos propósitos comuns, já que é o que dá sentido ao 

processo de mobilização social e que possibilita que as pessoas entendam que têm nas 
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mãos o seu destino e que são capazes de construir uma sociedade a partir de suas 

vontades.  

Segundo Toro ( 1997, p.35 ) a explicitação desse propósito deverá estar 

expresso sob a forma de um horizonte atrativo, um “imaginário convocante” que 

sintetize de uma forma atraente e válida os grandes objetivos que se busca alcançar. Ele 

deve expressar o sentido e a finalidade da mobilização. Ele deve tocar a emoção das 

pessoas. Não deve ser só racional, mas ser capaz de despertar a paixão. A razão 

controla, a paixão move.  

 

Muitas pessoas estão dispostas a participar de um processo de mudança, 

existente em seus imaginários, se obtiverem resposta para o questionamento a respeito 

da possibilidade de participar, no campo de trabalho de cada um, naquilo que se faz 

todos os dias. No entanto, a verdade é que “[...] não se faz mobilização social com 

heroísmo. As mudanças são construídas no cotidiano por pessoas comuns, que se 

dispõem a atuar coletivamente, visando alcançar propósitos compartilhados” (TORO, 

1997, p. 36) 

O que dá estabilidade a um processo de mobilização social, segundo 

Toro (1997, p.5) é “[...] saber que o que eu faço e decido, em meu campo de atuação 

quotidiana está sendo feito e decidido por outros, em seus próprios campos de atuação, 

com os mesmos propósitos e sentidos”. Participar ou não de um processo que visa à 

mobilização social é um ato de livre arbítrio, baseado na vontade de cada um e na visão 

que se tem em termos de responsabilidade para provocar e construir mudanças. 

 

Toda ordem de convivência é construída, não é natural, o que é natural é 

a tendência de se viver em sociedade e, por isso, é possível falar em mudança. Quando 

as pessoas entendem que têm nas mãos o seu destino e que a construção da sociedade 

depende de sua vontade e de suas escolhas, aí é possível transformar uma realidade.       

( TORO, 1997, p.7). 

 

Quando não se aceita a responsabilidade pela realidade em que se vive, 

cria-se um sentimento de desobrigação da tarefa de transformá-la, colocando nas mãos 

do outro a possibilidade de agir. Na medida em que não se assume esta responsabilidade 

não existe a responsabilidade nem o sentimento de capacidade de alterar a comunidade 

onde se vive. Por isto a convivência social, por não ser natural, requer um processo de 
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aprendizagem, que pode ser desenvolvida todos os dias e acaba por se tornar uma tarefa 

por toda a vida de uma pessoa e de uma sociedade.  

 

A comunidade ao entender que é ela quem constrói a ordem social, 

adquire a capacidade de autofundar à ordem social, de construir a ordem desejada, de 

superar o fatalismo e de perceber a participação, a diferença e a deliberação de conflitos 

como recursos fundamentais para a construção da sociedade. Neste sentido, a 

comunidade não ficará esperando que o governo cuide daquilo que deve ser cuidado 

coletivamente. Segundo Toro (1997, p.15) a participação deixa de ser uma estratégia 

para converter-se em ação rotineira do modo de vida da 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 outros 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.”  

 

A construção do conceito de público a partir da comunidade exige o 

rompimento com algumas tradições e o compromisso com uma nova atitude e 

responsabilidade de “[...] desenvolvimento da capacidade de pensar e agir coletivamente 

e de respeito às diferenças”. (TORO, 1997, p. 16). Neste sentido, a comunidade não 

ficará esperando que o governo cuide daquilo que deve ser cuidado coletivamente. 

 

Há que se falar então em consenso, não no sentido de um acordo em que 

as pessoas negam suas diferenças, mas no sentido de preservá-las e respeitá-las. As 

pessoas não agem de acordo entre si, mas sim com idéias que são colocadas acima de 

suas divergências. Para Toro (1997, p.21) “a mobilização social não é uma oportunidade 

de conseguir pessoas para ajudar a viabilizar nossos sonhos, mas de congregar pessoas 

que se dispõem a contribuir para construirmos juntos um sonho, que passa por todos.” 

 

 A participação será mais assumida, livre e consciente, na medida em 

que os que dela participem perceberem que a realização do objetivo 

perseguido é vital para quem participa da ação e que o objetivo só 

pode ser alcançado se houver efetiva participação. (TORO, 1997, p. 

21) 
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Um processo de mobilização social tem início quando uma pessoa, um 

grupo ou uma instituição decide iniciar um movimento no sentido de compartilhar um 

imaginário e o esforço para alcançá-lo. A participação é um processo para efetivação da 

mobilização social. De acordo com Toro (1997, p.15), não se pode falar da participação 

apenas como um pressuposto ou condição intrínseca e essencial a um processo de 

mobilização, pois ela de fato o é. No entanto, ela cresce em abrangência e profundidade 

ao longo do processo, o possibilita alcançar resultados desejados, esperados e 

planificados. 

Segundo Toro (1997, p. 38) o produtor social é aquela pessoa ou 

instituição que tem a capacidade de criar condições econômicas, institucionais, técnicas 

e profissionais para que a mobilização aconteça. Ele é responsável por viabilizar o 

movimento, por conduzir as negociações que vão lhe dar legitimidade política e social.  

 

O produtor social possui a intenção de transformar a realidade, tem certos 

propósitos de mudança e se dispõe a apresentar e compartilhar esses propósitos com as 

outras pessoas, que vão lhe ajudar a explicitá-los, ampliá-los e, é claro, a alcançá-los. 

Para isto ele precisa ter certa legitimidade, seja própria, seja conferida por alguém ou 

por algum princípio, senão é difícil que ele consiga a credibilidade necessária no 

primeiro momento. Ao longo do processo esta legitimidade vai aumentando ou 

diminuindo, refletindo a qualidade de gestão no processo.  

 

É essencial que o produtor não seja visto como o dono, mas como o 

precursor de um movimento que reflete uma preocupação e um desejo de mudança 

compartilhado. Para atingir este estágio Toro (1997, p.39) cita que será preciso que o 

produtor social: 

- respeite e confie na capacidade das pessoas de decidirem 

coletivamente sobre as suas escolhas e estimule o desenvolvimento 

destes comportamentos; 

- Acredite na importância de se liberar a energia, a criatividade e o 

espírito empreendedor das pessoas e das coletividades; 

- Seja capaz de interpretar a nossa realidade social. Isto exige que ele 

conheça a sociedade, seus valores, seus significados, suas prioridades; 

- Tenha conceitos claros de democracia, cidadania, público e 

participação. 
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Acima de tudo, a mobilização social promove a participação comunitária, 

no sentido da construção do público, a partir da sociedade e do compromisso com uma 

atitude responsável, que pressupõe o desenvolvimento da capacidade de pensar e agir 

coletivamente, independente das diferenças. 
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3  POLÍCIA COMUNITÁRIA E POLÍCIA ORIENTADA PARA A SOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS: NOVAS FILOSOFIAS 

 

A seção tem por objetivo tratar dos principais modelos de polícia 

desenvolvidos por agências policiais através dos tempos. Trata-se da polícia 

comunitária e da polícia orientada para a solução de problemas, onde na polícia 

comunitária, a polícia passa a empenhar-se em conhecer a comunidade e a tornar-se 

parte visível de seu cenário, procurando formar alianças e parcerias, pautadas em uma 

relação consistente com a comunidade, através de uma interação estreita com os 

moradores locais, e na polícia orientada para resolução de problemas, que pode 

incorporar elementos do policiamento comunitário, principalmente quando envolve uma 

forte e consistente parceria com os moradores locais, a polícia identifica os problemas 

específicos da comunidade, e juntamente com ela, busca as melhores soluções em 

conjunto.  

 

3.1 Polícia comunitária 

 

    A primeira idéia que se tem quando se menciona polícia comunitária é 

que ela, por si só, é particularizada, pertinente a um ou outro organismo policial que a 

adota, dentro dos critérios peculiares de mera aproximação com a sociedade sem, 

contudo, obedecer a critérios técnicos e científicos que objetivem a melhoria da 

qualidade de vida do cidadão. 

 

    A polícia comunitária representa um marco na mudança de conceito de 

“força policial” para “serviços policiais”. Trata-se, na visão de Villas Bôas (2003, p.19) 

de uma nova polícia que trabalha orientada para a proteção de todas as pessoas da 

comunidade, buscando servi-las e construindo uma vida social harmoniosa. È um 

serviço público que pode usar a força para proteger o cidadão.  

 

Segundo Reis (2010, p.28) 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 
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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. 

      As definições por alguns autores sobre a filosofia de polícia 

comunitária ajudam a entender melhor este conceito. Segundo Trojanowicz (2003, p.4) 

define como: 

[...] uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma 

nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de 

que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para 

identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos tais como 

crime, drogas, medo do crime, desordem físicas e morais, e em geral a 

decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral de 

vida  na área. 

 

Para Cerqueira (2001, p.23)  

[...] a estratégia comunitária vê o controle e a prevenção do crime 

como resultado da parceria com outras atividades, que quer dizer que 

os recursos do policiamento, articulados com os novos recursos 

comunitários são agora os instrumentos essenciais para a prevenção 

do crime. 

 

A polícia comunitária veio estabelecer uma nova relação entre o Estado e 

a sociedade, a partir da idéia da atividade de polícia focada na comunidade. Na verdade, 

polícia comunitária é um novo conceito de polícia que trabalha orientada sob a égide de 

proteção das pessoas da comunidade, servindo-as e construindo com elas uma vida 

social harmoniosa. 

 

Skolnick e Bayley (2002, p.18) afirmam que “[...] a idéia central do 

policiamento comunitário é que o público deve exercer um papel mais ativo e 

coordenado na obtenção de segurança”. Nesta ótica, a comunidade age como co-

produtora de segurança e da ordem junto com a polícia, visto que “[...] o policiamento 

comunitário impõe uma responsabilidade nova para a polícia, ou seja, criar maneiras 

apropriadas de associar o público ao policiamento e à manutenção da lei”. 

 

           Este novo modelo de polícia procura formar uma aliança e um 

diálogo forte entre as comunidades locais e as forças policiais, visando sempre aumentar 

a sensação de segurança subjetiva, a transparência e a confiança da população no 

trabalho desenvolvido por estas forças policiais, o que segundo Villas Bôas (2003, p.20) 
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dá-se através de uma participação dos cidadãos nas tomadas de decisões dos assuntos 

ligados a segurança pública. Para se alcançar estes objetivos, é fundamental uma 

articulação forte multi-institucional dos atores da administração pública em conjunto 

com as comunidades, das quais podemos citar as polícias, Ministério Público, 

Judiciário, Secretarias Municipais, entre outros. 

 

 A diretriz para a produção de serviços de segurança nº 03.01.06/2011, 

(MINAS GERAIS, 2011, p. 10) enfatiza que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

tem como principais linhas de ação: ênfase nas pessoas, liderança participativa, 

inovação na solução de problemas, foco na sociedade e no cidadão, polícia orientada 

para a solução  de problemas e melhoria contínua da qualidade de vida das 

comunidades.  

A filosofia de Polícia Comunitária representa progresso, inovação e 

mudanças fundamentais na estrutura e na administração das organizações policiais, gera  

segurança  pública,  diminui  as  taxas  de  criminalidade, reduz o medo do crime, faz o 

público se sentir menos desamparado, refaz a conexão da polícia com a sociedade e 

reconhece que esta não pode ter sucesso em atingir seus objetivos básicos sem o apoio, 

tanto operacional quanto político, da sua própria comunidade. Trata-se, portando,  de 

uma polícia moderna, proativa, que estabelece laços da confiança, do respeito aos 

Direitos Humanos, da Democracia, da Idoneidade, da Ética e Consciência Policial tão 

indispensável a qualquer pessoa, profissional,  grupo ou Instituição. (MINAS GERAIS, 

2011, p. 10).  

No modelo de polícia comunitária as funções tradicionais de polícia não 

são interrompidas. Suas prioridades são rearranjadas para dar maior atenção a algumas 

funções e menor a outras. Segundo Rosenbaum (2002, p. 33) são acrescentadas algumas 

funções à polícia e a maneira como essas funções são executadas é inteiramente 

diferente no policiamento comunitário. 

 

A polícia comunitária é um modelo que combate o crime sob o propósito 

da prevenção. A polícia passa a empenhar-se em conhecer a comunidade e a tornar-se 

parte visível do cenário comunitário. Ao agir desta maneira, a polícia passa a ser capaz 

de ajudar na proteção coletiva ou individual da comunidade e a intervir nos estágios 

iniciais para prevenir problemas. 
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Sendo a comunidade a razão da existência das polícias, estas devem 

garantir-lhe o exercício dos direitos que as leis lhe reconhecem, sendo necessário, para 

tanto, que os serviços prestados pelas polícias passem por adaptações que os adequem 

às necessidades deste público. Freitas (2003, p.22) trata das características comuns da 

polícia comunitária, que apontam justamente para esta questão, onde se destaca: 

 

a) a instituição do tema coprodução de serviços policiais, pelo 

reconhecimento do papel crítico que a comunidade exerce no 

fornecimento de informações para a resolução de problemas, na 

concepção e na produção de novos serviços policiais;  

b) uma nova ordem de prioridades de ações táticas de polícia, que dá 

maior atenção ao crime leve (serviços não emergenciais) e à desordem 

(comportamentos e condições físicas que violam as normais sociais da 

comunidade local). O foco passa a ser a resolução de problemas e as 

ações pró-ativas; 

c) a importância da formação das parcerias da polícia com ONG’s, 

igrejas, escolas, associações, prefeituras, empresas e outros, não 

somente para a obtenção de recursos adicionais para a produção de 

serviço, mas para uma troca recíproca de informações e uma sinergia 

de esforços; 

d) o fim da burocracia por meio de uma intensa centralização das 

organizações policiais em territórios e uma maior autonomia de 

decisão para o pessoal de linha de frente, elemento que passa a ser 

figura ativa e conhecida pela comunidade. (FREITAS, 2003, p.22) 

 

O papel da polícia é então, segundo estas definições, em conjunto com a 

comunidade, identificar problemas que necessitam da colaboração de outras agências, 

para então mobilizá-las e coordenar os seus esforços na resolução dos problemas que 

afligem aquela localidade. 

 

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). 

Grifo nosso  
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Trojanowicz e Bucqueroux (1999, p.9) afirmam que todas as políticas, 

procedimentos e práticas ligados à polícia comunitária devem pautar-se, como forma de 

explicar e justificar decisões e ações, nos seguintes princípios: 

 

a) Filosofia e estratégia organizacional: é ao mesmo tempo uma 

maneira de pensar e uma maneira de desenvolver a filosofia, que 

permite à polícia e às pessoas trabalharem juntas em novas maneiras 

para resolver os problemas de criminalidade. 

b) Comprometimento com a concessão de poder à comunidade: 

implica numa mudança dentro da polícia que garanta maior autonomia 

aos policiais e na comunidade, no sentido de que os cidadãos devem 

participar como parceiros da polícia na identificação, priorização e 

solução dos problemas. 

c) Policiamento descentralizado e personalizado: pressupõe a 

existência de policiais que ajam como uma ligação direta entre a 

polícia e as pessoas da comunidade. 

d) Resolução preventiva de problemas, a curto e longo prazos: a 

atuação do policial comunitário ultrapassa a visão estreita de apenas 

atender a chamados e executar prisões e desenvolve iniciativas 

abrangentes, que podem envolver toda a comunidade na melhoria de 

sua qualidade de vida. 

e) Ética, legalidade, responsabilidade e confiança: a polícia 

comunitária pressupõe um novo contrato com a comunidade a que 

atende, com base no rigor e no respeito à ética, na legalidade dos 

procedimentos e na responsabilidade e confiança mútua que devem 

existir. 

f) Extensão do mandato policial: a polícia comunitária amplia o 

papel da polícia que passa a produzir maior impacto nas 

transformações que realiza e que vão ao encontro das expectativas da 

comunidade de se tornarem mais atraentes e seguras. 

g) Ajuda para as pessoas com necessidades específicas: enfatiza a 

exploração de novos caminhos para proteger e valorizar a vida de 

pessoas mais vulneráveis. 

h) Criatividade e apoio básicos: promove a confiança no 

discernimento, na sabedoria e na experiência das pessoas que estão na 

linha de frente da atuação policial, para desenvolver abordagens 

criativas, de acordo com a contemporaneidade da comunidade. 

i) Mudança Interna: pressupõe que a polícia comunitária deve ser 

uma abordagem que envolve todos os policiais de um departamento, 

que devem atuar como generalistas que fazem a ponte entre a polícia e 

a comunidade atendida. 

j) Construção do futuro: a polícia comunitária não é uma tática 

que deve ser aplicada e depois abandonada, já que é uma filosofia e 

uma estratégia que fornece a capacidade de resolver as necessidades 

locais à medida que elas mudam através do tempo.  

 

Segundo Reis (2010, p.31) 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). 

 

Skolnick e Bayley (2002, p. 15 - 40), ao estudarem o policiamento 

comunitário pelo mundo, verificaram quatro componentes programáticos que sempre se 

repetem e que caracterizaram ações voltadas para o policiamento comunitário, são elas: 

a) Prevenção do crime baseada na comunidade: 

Pressupõe que as ações preventivas devem ter como objetivo o 

atendimento aos anseios da comunidade, levando os policiais a interagir com o cidadão 

e a conhecer as reais necessidades e aflições da comunidade por segurança, prevenindo 

o crime segundo esta aferição colhida junto ao cliente primeiro das ações da polícia. 

b) Reorientação das atividades de patrulhamento: 

Sugere que os policiais de patrulha devem empenhar-se em conhecer a 

comunidade, diminuir o atendimento de emergências, liberando grande parte do pessoal 

para engajar-se na prevenção ativa do crime. O policial deve falar com as pessoas, 

encorajando pedidos de serviços não emergenciais, e tornar-se parte visível na cena 

comunitária, de modo a reduzir o medo do crime e a encorajar as pessoas a usar os 

locais públicos mais livremente, buscando a manutenção da ordem assim entendida: 

 

[...] a manutenção da ordem poderá ser considerada como capaz de 

proporcionar um serviço relevante da polícia, embora seja um serviço 

realizado sob a ameaça explícita da lei. A manutenção da ordem 

representa uma ampliação dos propósitos do policiamento, 

ultrapassando a estrita supressão dos crimes para chegar ao 

desenvolvimento de comunidades nas quais se pode viver dignamente. 

(SKOLNICK E BAYLEY, 2002, p.29) 

 

c) Aumento da responsabilidade da polícia: 

As polícias devem desenvolver sua capacidade de ouvir e incentivar a 

criação de comitês consultivos, cujo intuito é mobilizar a participação do público, 

avaliar a opinião do cidadão cliente a respeito dos serviços policiais e comunicar 

informações que possam ajudar nos serviços da polícia. O policiamento comunitário 

exige maior responsabilidade da polícia, em vista da maior participação do cidadão, que 

passa a falar sobre prioridades estratégicas, enfoques táticos e comportamentos 

inadequados dos policiais, o que exige maturidade e reciprocidade de comunicação de 

ambas as partes. 
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d) Descentralização do comando: 

O policiamento comunitário deve ser adaptável, flexível e utilizar-se da 

descentralização para dar forma às estratégias policiais. Os comandantes devem possuir 

liberdade para agir de acordo com suas próprias leituras das condições locais, de modo a 

aproveitar o conhecimento pessoal obtido e alimentado pelo policial que está mais 

próximo da comunidade. Quanto mais fragmentadas forem as frações policiais e as 

comunidades com as quais se relacionam, mais coerentes serão seus planos de 

policiamento e melhor será o policiamento comunitário.  

 

Reis (2010, p.30) esclarece que 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). 

 

Toda comunidade tem cultura, valores e conceitos diversos, 

principalmente em lugares urbanos. Segundo Cerqueira (2001, p.56), “[...] uma 

comunidade é muito mais do que o governo local e os residentes do bairro”. Desta 

forma, igrejas, escolas, hospitais, postos de saúde, empresas privadas e órgãos públicos 

estabelecidos na comunidade e os que trabalham em sua área, promovendo lazer, cultura 

ou prestando serviços de toda natureza, inclusive segurança, são também membros 

vitais da comunidade. 

 

Para Reis ( 2010, p.30) 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. 
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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). 

 

Neste contexto, Cerqueira (2001, p.55) diz que “[...] a definição de 

policiamento põe como componentes centrais e complementares a parceria com a 

comunidade”, tido como chave para o entendimento do conceito de polícia comunitária. 

Desenvolver parceria entre polícia e comunidade pressupõe o estabelecimento de 

relações positivas com os cidadãos, de modo a envolvê-lo nas questões que tratam da 

criminalidade, para utilizar racionalmente os recursos disponíveis.  

 

Há necessidade da solidificação destas parcerias com a comunidade, que 

devem reforçar a importância da polícia estar em contato com as opiniões do cidadão. 

Skolnick e Bayley (2002, p.32) enfatizam que a polícia deve estar em contato com as 

opiniões dos cidadãos e deve se engajar junto a estes cidadãos e outros segmentos da 

comunidade na prevenção do crime. Os autores afirmam que a polícia comunitária é 

“[...] congruente com as prioridades da comunidade e um convite à cooperação pública 

para conhecer e solucionar a maioria dos crimes.” 

 

O estabelecimento da parceria é o que há de novo na filosofia de polícia 

comunitária. Segundo Cerqueira (2001, p.56), a polícia passa a ser “[...] parte integrante 

da cultura da comunidade e a comunidade ajuda definindo as prioridades futuras”. 

Juntas, polícia e comunidade, definem suas metas e se comprometem em alcançá-las. 

 

Kahn (2002, p.99 apud REIS, 2010, p.31) apresentou um trabalho de 

pesquisa sobre o programa de policiamento comunitário em São Paulo afirmando  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. 
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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. 

 

Muito mais que estabelecimento de parcerias com a comunidade é 

preciso comprometimento de ambas as partes para a soluções dos diversos problemas, 

sobre isto 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. 

 

Para o estabelecimento de parcerias, no contexto da polícia comunitária, 

é necessário que haja a participação social. Segundo Touraine (1995, p.43) a 

participação social é a “[...] possibilidade de acesso à produção, à gestão e ao usufruto 

dos bens produzidos pela sociedade.” Esta visão não possui a intenção de transformar as 

estruturas sociais e suas desigualdades, mas é um passo na conquista do espaço social. 

 

Na visão de Cunill (1996, p.115) a participação é “[...] um fim em si 

mesma, possibilitando o exercício de cidadania, componente básico das sociedades 

democráticas.” Esta definição traz um sentido mais objetivo do ato de participar, já que 

impõe o compromisso com a questão da cidadania, que é a capacidade que cada 

indivíduo tem para intervir na sociedade, a fim de transformá-la, a partir do momento 

em que se percebe como um sujeito proativo e possuidor de uma subjetividade desejosa 

de mudança. 

 

Os resultados dos programas de polícia comunitária podem produzir 

mudanças positivas na polícia, na comunidade e, numa proporção menor, nos índices de 

crime da comunidade. Segundo Rosenbaum (2002, p. 49), no que se refere à polícia, o 

reflexo está na satisfação com o trabalho e no desempenho de funções policiais, que 
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passam a ser encaradas de maneira mais ampla.  Quando implementado integralmente e 

de forma correta, seus resultados podem ser quantitativamente e qualitativamente 

superiores e diferentes do modelo tradicional. 

 

Desta forma, tem-se que a premissa central da polícia comunitária “[...] é 

que o público deve exercer um papel mais ativo e coordenado na obtenção de segurança 

pública” (SKOLNICK e BAYLEY, 2002, p19).  

 

3.2  Polícia Orientada para a Solução de Problemas 

 

Ampliando-se o foco das estratégias do policiamento comunitário é 

relevante discutir as justificativas teóricas do modelo orientado para a solução de 

problemas, que foram descritas pioneira e detalhadamente, por Herman Goldstein, no 

ano de 1979.  

 

O policiamento orientado para solução de problemas apresenta-se como 

um modelo que se opõe ao policiamento tradicional com uma nova estratégia, já que vai 

além do combate e da repressão ao crime, pois enfrenta uma variedade de problemas 

bastante heterogêneos (GOLDESTEIN apud BRODEUR, 2002, p. 72). O autor 

considera o policiamento orientado para solução de problemas como uma inovação 

estratégica que promove mudanças em todo o departamento policial e “[...] implica em 

uma mudança de paradigma abrangendo todas as dimensões e características do 

policiamento.” 

 

A resolução de problemas é o cerne da função da polícia comunitária e é 

definida por Cerqueira (2001, p.55) como “[...] processo através do qual são 

identificadas as preocupações específicas da comunidade, ou seja, os seus problemas, e 

com ela (comunidade) se procuram os instrumentos mais apropriados para enfrentar 

estes problemas”. A par deste enfoque, o autor define problema como: 

 

[...] qualquer situação que cause alarme, dano, ameaça ou medo, ou 

que possa evoluir para um distúrbio na comunidade, principalmente 

incidentes que possam parecer isolados, mas que possuem certas 

características comuns, tais como um padrão, uma vítima, ou uma 

localização geográfica comum. 
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Segundo Souza (1999, p.85) alguns participantes da Harvard's Executive 

Session on Policing (1988) afirmam existir diferenças mínimas entre o policiamento 

orientado para a solução de problemas e o comunitário. O pensamento girava em torno 

do fato de que a primeira estratégia seria simplesmente uma ferramenta utilizada no 

segundo modelo policial. Todavia, Moore (2003, p.85) apresentou a distinção básica 

entre os dois procedimentos: 

 

" No policiamento por resolução de problemas, a polícia detém 

grande parte da iniciativa na identificação dos problemas e na 

proposta de soluções para a comunidade. Eles são os 

especialistas (...) No policiamento comunitário, os pontos de 

vista da comunidade adquirem um status maior. Valem as suas 

opiniões quanto aos problemas sérios a serem considerados. 

Assim como valem as suas opiniões quanto às respostas 

policiais mais adequadas para cada caso (...) ". 

 

Para Reis (2010, p.26) 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). 
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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 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 processo de resolução de problemas deve observar as características 

próprias das agências policiais e as peculiaridades existentes nas comunidades locais. 

Contudo, sua metodologia segue, com pequenas variações, as etapas inter-relacionadas 

inseridas no quadro 1. 

 

Quadro 1:  Etapas da Metodologia de Resolução de Problemas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freitas (2003, p.32) 

 

Nesse sentido, a identificação do problema consiste na primeira fase da 

metodologia desenvolvida por Goldstein (1970). Nela são determinados os problemas 

principais vividos pela comunidade local, a partir de uma base analítica das condições e 

circunstâncias de seu surgimento.  
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Na segunda etapa, a análise das causas fundamentais do problema, busca-

se identificar e tornar explícitas as variáveis ambientais que caracterizam o problema e 

permitem a verificação de suas causas fundamentais, tendo como elementos básicos de 

análise as vítimas, os agressores e o local de ocorrência. 

O desenho tático de uma resposta ou a formulação de uma solução (curso 

de ação considerado mais apropriado) para o problema conhecido, consiste na essência 

da terceira fase da metodologia. Essa etapa contempla ainda o estabelecimento de metas 

que permitam as condições necessárias à futura avaliação a ser realizada. 

Em continuidade, na quarta fase, colocam-se em prática as ações 

planejadas em conjunto pelas agências policiais, comunidade local e outras instituições, 

visando ao enfrentamento do problema prioritário. 

Por fim, na quinta etapa, avalia-se a eficiência das ações planejadas e 

implementadas, diante das metas estabelecidas, adotando-se as medidas corretivas 

necessárias e a retomada do ciclo, se for o caso. 

Segundo Freitas ( 2003, p. 33 ), esta metodologia de concepção de 

serviços policiais foi adaptada de forma diferente às filosofias tradicionais e 

comunitárias de policiamento, conforme pode ser visto no QUADRO 2. Estas 

diferenças estão presentes em todas as cinco etapas do método. Entretanto, é na etapa de 

planejamento da ação que se percebem as maiores diferenças da implementação da 

metodologia de resolução de problemas nos moldes da polícia comunitária e polícia 

tradicional. 

É provável que se encontrem nas agências policiais do mundo, variantes 

da aplicação dessa metodologia de resolução de problema tanto no modelo tradicional 

quanto no modelo comunitário. Embora não tenham sido encontrados trabalhos que 

avaliem a eficiência da utilização deste instrumento nesses dois modelos, é de se 

acreditar que a sua utilização no modelo comunitário produza melhores resultados. ( 

FREITAS, 2003, p. 34 )  
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Quadro 2:  A aplicação da metodologia de resolução de problemas nos modelos 

comunitários e tradicionais de polícia. 
 

Aplicação da metodologia de resolução de problemas nas filosofias comunitárias e tradicional 

Etapas da metodologia Policiamento Comunitário Policiamento Tradicional 

Identificar 

o problema 

Definição de 

Problema 

Os problemas são as reais demandas da comunidade no que 

estejam relacionadas à desordem e à qualidade de vida, além 

dos problemas relacionados com a criminalidade. 

Os problemas estão relacionados com o aumento 

de um tipo de criminalidade na área da unidade. 

Nem sempre estes problemas são preocupações 

da comunidade. 

Instrumentos e 

participantes 

Problemas são identificados com a participação dos 

moradores, líderes, policiais da linha de frente e 

representantes de outras instituições governamentais e 

municipais. Todas as informações disponíveis são usadas. 

A identificação é feita exclusivamente por 

policiais administrativos (oficiais) que utilizam 

de dados estatísticos sobre crimes e de conversas 

informais com os policiais de rua. 

Analisar o 

problema 

Atores 
É dado valor às informações sobre as vítimas, os policiais de 

rua, as testemunhas e os delinqüentes. 

Somente as informações sobre criminosos ou 

suspeitos são estudadas. 

Informações 

Dados estatísticos utilizados são ricos em informações sobre a 

seqüência temporal dos acontecimentos criminais, além de 

informações passadas pela comunidade sobre seus atos e 

táticas dos delinqüentes. 

Dados estatísticos contemplam apenas os valores 

quantitativos da incidência criminal e a sua 

localização geográfica. 

Ação 
São examinadas as ações de cada ator dentro de um contexto 

físico, social e de uma seqüência de eventos. 

Análise de aspectos físicos que constituem os 

riscos e da ação do delinqüente.  

Planejar a 

ação 

Planejador 

O planejamento das ações é feito de modo conjunto entre o 

policial de linha de frente (praças), as pessoas da comunidade 

e parceiros envolvidos na resolução do problema. 

Em muitas situações a ação é planejada apenas 

pelo oficial da sessão de planejamento da 

unidade, o chamado P3. 

Desenvolvimento 

de Estratégias 

Além das ações táticas tradicionais (prisões, detenções, 

entrevistas, etc.), utilizam-se táticas não-tradicionais como 

alterações no contexto físico e social da comunidade que dão 

ênfase especial a prevenção de crimes.  

Utiliza basicamente as táticas tradicionais de 

policiamento (origens militares) que repercutem 

em ações basicamente repressivas.  

Avaliação dos 

recursos  

disponíveis 

É feita uma boa articulação dos esforços e recursos da Polícia 

e de outras instituições públicas, comunidades e parceiros. 

Os escassos recursos da Polícia são utilizados de 

maneira única. 

Estabelecer 

metas 

Com a participação da comunidade, as metas de curto e longo 

prazo são estabelecidas para verificação do alcance das 

estratégias adotadas. 

Não é comum a fixação de metas no 

policiamento tradicional. Entretanto, quando 

feitas, as metas são estabelecidas apenas pela 

polícia. 

Implementação da ação 

Cada ação planejada é desdobrada  para todos os 

participantes. A comunidade é co-produtora dos serviços, 

ajudando em multirões, campanhas de orientação e etc. 

Os serviços são prestados pelos policiais, e em 

alguns casos podem ocorrer parcerias com outras 

instituições de segurança (Polícia investigativa, 

federal, corpo de bombeiros etc..)  

Avaliação 

dos 

resultados 

Avaliadores 
Os resultados das ações são avaliados pela comunidade e 

pelos policiais da unidade. 

As unidades superiores avaliam os resultados da 

unidade de área  

Critérios 
Os critérios de avaliação são tanto quantitativos e 

qualitativos. 

Critérios são unicamente baseados na redução do 

número de crimes. 

Fonte: Freitas (2003, p.34) 
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Beato (1999, p. 13) propôs um modelo alternativo voltado para a solução 

de problemas e a construção do consenso,  no contexto global da filosofia de polícia 

orientada por resultados. O modelo denominado "SARA" possui quatro fases. Na 

primeira - SCANEAMENTO - identifica-se o problema, com o foco direcionado aos 

lugares e eventos. Na segunda - ANÁLISE - há um aprendizado conjunto sobre as 

causas, escopo e efeitos do problema já identificado, utilizando-se ferramentas de 

geoprocessamento, geo-estatística e construção de mapas. Na terceira fase - 

RESPOSTA - desenvolvem-se as estratégias e táticas para se lidar com o problema 

prioritário. Por fim, na quarta fase - AVALIAÇÃO - verificam-se os resultados da 

resposta desenvolvida para solucionar o problema. 

Eck et al. apud Brodeur (2002, p. 72) define como problema de 

policiamento a forma como um grupo de incidentes, com características similares em 

um ou mais aspectos, ocorrem em uma comunidade e como se transforma em 

preocupação para a polícia e para a própria comunidade. 

O trato com as questões relacionadas aos problemas sociais tem sido uma 

constante para as forças policiais e, na visão de Goldestein apud Brodeur (2002, p. 74), 

as polícias devem lidar com certos problemas, considerados residuais, porque não se 

encontra nenhum outro meio de resolvê-lo. Esses problemas são normalmente passados 

para a polícia pela sua posição de instância final de controle, o que não significa que 

seja a instância definitiva destes problemas.  

O enfoque dado à resolução de problemas tem implicações claras 

referentes à participação da comunidade e que, no entendimento de Rosenbaum (2002, 

p. 42), pode ser assim definido: 

Idealmente, a resolução de problemas necessita de um alto grau de 

engajamento da comunidade para identificar os problemas, 

desenvolver uma compreensão das circunstâncias particulares que 

deram origem a eles, escolher os remédios preventivos e avaliar a 

eficácia desses remédios. 

 

A comunidade representa o papel principal na solução dos problemas, 

onde a polícia busca as informações sobre os problemas locais através de pesquisas. As 

soluções, geralmente, não envolvem a aplicação da lei e podem estar relacionadas 

simplesmente ao acionamento de um departamento de serviço público ou apresentarem 
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características mais complexas, como o desenvolvimento de programas em áreas 

específicas, educação e capacitação profissional. ( FREITAS, 2003, p. 37 )  

Sob essas perspectivas metodológicas, o princípio fundamental  do 

policiamento orientado para a solução de problemas (POSP), de acordo com Goldstein, 

1979; Moore e Kennedy, 1990 apud Moore (2003, p.137), é a busca sistemática e 

analítica das informações indispensáveis ao perfeito entendimento das situações que dão 

origem, direta ou indiretamente aos incidentes que a polícia ostensiva atende no 

cotidiano operacional. Não há preocupação com as razões mais profundas que originam 

os problemas comunitários, mas ao contrário, com o exame dos ambientes imediatos de 

ação na definição do contexto da atividade criminosa (BEATO, 1999, p.15). 

Não se trata de procurar as origens do problema do crime em geral. Para 

Clark apud Moore (2003, p.137) a essência do PORP se traduz numa "(...) abordagem 

que leve a sério a noção de que situações podem dar origem ao crime e que esse pode 

ser evitado pela mudança nas situações que parecem estar originando os chamados de 

serviço". 

Então, pode-se dizer que essa estratégia moderna de policiamento tem 

como sustentáculo um dos fundamentos teóricos utilizados pela sociologia para a 

explicação do fenômeno criminal: a solução do crime é local. Trata-se, segundo Moore 

(2003, p.137), de uma perspectiva comum existente entre o policiamento comunitário e 

o orientado para a solução de problemas, qual seja o de que a resposta considerada ideal 

é dependente do conjunto de soluções locais. E o autor acrescenta: 

 

 "(...) o padrão de qualidade de um departamento de polícia efetivo 

não será o sucesso obtido na implementação do mais recente e bem 

sucedido modelo de programa nacional, mas sim em com que cuidado 

e habilidade ele encontrou uma solução local para um problema local, 

levando em consideração o caráter local do problema e os meios 

locais para lidar com ele.” 

 

De fato, esse modelo de policiamento tem como desafio principal 

identificar o problema não aparente ou o conjunto deles que afetam a vida da 

comunidade local, ao mesmo tempo em que se busca um conjunto de soluções para 

minimizar ou neutralizar as situações que permitam o surgimento da desordem e do 

crime. Nessa linha de pensamento, Moore (2003, p.138) conclui: 
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 (...) o ponto importante  é que a resposta não está, necessariamente 

limitada a essas formas tradicionais de resposta pela polícia. O desafio 

está em usar outros mecanismos além das prisões, que produzam 

soluções e que procurem, dentro e fora do departamento, por 

capacidade operacional utilizável. 

Deve-se notar, por um lado, que o POSP exige, até mais do que o 

policiamento comunitário, padrões especiais de recrutamento e treinamento dos 

policiais encarregados da prevenção criminal. Parece evidente ser a eficácia da nova 

estratégia dependente de um maior nível de autonomia, profissionalismo, 

responsabilidade e engajamento dos policiais. Nesses termos, Moore (2003, p.165) 

afirma que o POSP é muito mais sujeito à  " (...) iniciativa e recursos dos policiais 

enquanto indivíduos, do que na estratégia atual (policiamento tradicional) que trata 

todos os patrulheiros como empregados que precisam ser constantemente 

supervisionados". 

A efetividade dessa estratégia está diretamente condicionada à 

maturidade da análise dos problemas afetos às comunidades locais e, conseqüentemente 

das táticas que serão definidas, no âmbito policial, de outros órgãos e comunitário. 

Desse modo, segundo Moore (2003, p.148), "quanto mais ampla fosse à análise de um 

problema, maior a possibilidade de levar a uma abordagem que não fosse baseada única 

e exclusivamente nos recursos e métodos policiais". Caracterizam-se, assim, os 

fundamentos que justificam a busca integrada por  "capacidade operacional utilizável",  

termo empregado pelo autor para firmar o amplo espectro da responsabilização das 

agências policiais e da comunidade na prevenção e na contenção do crime. 

O POSP reforça a necessidade imperiosa de se valorizar as unidades 

policiais que possuem responsabilidade territorial por cidades, bairros, vilas e 

logradouros. Isso é condição indispensável à realização de diagnósticos para a 

identificação dos problemas subjacentes de onde originam o crime e o medo no seio das 

comunidades locais. Assim uma das mais difíceis contradições a serem solucionadas 

pelos executivos policiais diz respeito à estrutura ideal de organização e funcionamento 

das agências policiais, pois ela possui forte impacto na prestação de serviços e, 

especialmente quanto ao acesso comunitário a essas instituições. Conforme sublinharam 

Moore ( 2003, p.95) existe uma tensão entre a escolha por estruturas centralizadas - 

típicas dos modelos tradicional e estratégico - e por estruturas descentralizadas - 

próprias dos modelos comunitário e por resolução de problemas: 
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"Uma organização funcional  (na qual as unidades subordinadas 

baseiam-se em especialidades técnicas) tende a não se responsabilizar 

por demandas locais); uma organização geográfica (na qual as 

especialidades técnicas são agrupadas em unidades coextensivas com 

as comunidades organizadas) é muito mais responsável pelas 

preocupações locais". 

Os mesmos autores apresentaram sugestões para a solução desse conflito 

de estruturas organizacionais: 

"Uma solução possível para este conflito é criar unidades 

especialistas, porém pequenas, e usá-las como consultoras para 

unidades generalistas, em vez de apoiar-se nelas para todas as 

operações dentro de suas esferas de competência (...) Uma alternativa 

seria construir a organização básica em torno de comandos 

geográficos, incluindo policiais qualificados, por treinamento e 

experiência, em funções especializadas. A designação de policiais 

para funções específicas partiria de projetos e programas que 

variariam em termos de escala e duração". 

 

A resolução de problemas muda o foco da atuação da polícia que deixa 

de atender incidentes específicos, de maneira restrita, e passa a desenvolver sua 

capacidade para diagnosticar situações e estabelecer medidas a longo prazo. Skolnick e 

Bayley (2002, p.37), no contexto da resolução de problemas, dizem que: 

[...] as polícias devem desenvolver uma habilidade para analisar os 

problemas sociais, trabalhar com outras pessoas para encontrar as 

soluções, escolher os enfoques mais viáveis e de menor custo, advogar 

vigorosamente a adoção dos programas desejados, e monitorar os 

resultados dos esforços de cooperação. 

 

Ressalta-se que o policiamento orientado para solução de problemas não 

é necessariamente policiamento comunitário, do mesmo modo que o policiamento 

comunitário não envolve, necessariamente, a resolução de um problema. O 

policiamento orientado para solução de problemas conota mais do que uma orientação e 

o empenho de uma tarefa particular. Ele implica, segundo Skolnick e Bayley (2002, 

p.37), em um programa, com sugestões sobre o que é preciso fazer. 

O policiamento comunitário é um projeto para dar ênfase ao engajamento 

da comunidade, ao passo que o policiamento orientado para solução de problemas 

ressalta a necessidade de prestar mais atenção à gama de problemas que as polícias 

enfrentam e tentar encorajar um enfoque mais analítico para esses problemas.  
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4  DEFESA CIVIL: ASPECTOS GERAIS                              
 

Nesta seção, apresentar-se-ão noções sobre proteção e defesa civil; de 

uma breve cronologia da evolução da proteção e defesa civil no Brasil e no Estado de 

Minas Gerais; de algumas considerações acerca do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), 

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 preocupação do homem com a sua autodefesa civil em face dos 

perigos presentes no seu habitat e, consequentemente, com a sua atuação frente aos 

riscos, naturais inclusive, remonta à pré-história. Desse modo, a evolução da proteção e 

defesa civil e dos aspectos ligados à segurança global da população está diretamente 

ligada ao desenvolvimento do ser humano. 

 

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. 

 

Araújo (2010) afirma que no mundo ocidental, a primeira organização 

para combate a calamidades e respostas a emergências foi criada pelo imperador 

Augustus, em Roma, no século VI A.C., para a vigilância e combate constantes contra 

os incêndios que assolavam Roma, criando então uma classe denominada “Vigiles”, que 

eram compostos por sete “cohortes”
2
 que continham cerca de 560 integrantes cada, 

estando assim criada a primeira organização com esse propósito. 

 

O terremoto que ocorreu em Lisboa no ano de 1775 é o primeiro registro 

de desastre ocorrido na Era Moderna. 

                                                 
1 As informações referentes ao histórico e legislação dessa seção foram baseadas em Brasil (2014), Minas 

Gerais (2014), Reis (2010) e Ferreira (2012). 
2 Batalhões. 
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O primeiro desastre da Era Moderna foi o terremoto de Lisboa 

ocorrido em 1º de Novembro de 1755, um domingo quando toda 

população se encontrava nas igrejas por volta das 09:20h, terremoto 

este ocorrido próximo aos Açores o qual alcançou a magnitude 

Ritcher de 9.0 ( o mesmo valor do terremoto de 2004 ocorrido na 

Indonésia), com a duração entre três a seis minutos. 85% dos edifícios 

foram destruídos, um tsunami de 30 metros de altura varreu a Baixa 

de Lisboa e cerca de 90.000 pessoas morreram. Nas partes altas da 

cidade candeeiros e fornos acesos criaram um violento incêndio, que 

destruiu inúmeras residências (ARAÚJO, 2010, p.8). 

 

 

  Figura 1: Terremoto de Lisboa 

  
   Fonte: Araújo, 2010, p.9. 

 

Essa luta constante do homem pela busca da sobrevivência e o 

enfrentamento constante de adversidades tornaram a vida em comunidade como a 

melhor opção, pois assim diminuímos consideravelmente nossas vulnerabilidades e 

aumentamos nossa capacidade de sobrevivência. 

 

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. (REIS, 2010, p.40) 
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Segundo Minas Gerais (2014) se verifica que na antiguidade, mesmo 

diante da preocupação primária dos governos em enviar seus exércitos para a conquista 

e expansão dos territórios, para a ampliação dos domínios econômicos e formação das 

potências mundiais, perifericamente se vê em relatos históricos, a preocupação com a 

segurança da população não envolvida nos conflitos. 

 

Exemplo se tem no General francês Napoleão Bonaparte que, segundo 

Minas Gerais (2014) “desenvolveu, sistematicamente, o domínio da política de 

segurança destinada a proteger o homem contra os perigos, quer com a prevenção, quer 

em caso de falhas na prevenção”. 

 

A partir da Segunda Grande Guerra Mundial (1937-1945), várias nações 

no mundo compreenderam a necessidade de desenvolver também a proteção e defesa 

civil. 

Somente durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu de fato a noção de 

defesa civil, e se estruturou como necessidade imperiosa de proteger 

as populações não empenhadas efetivamente na luta, prioritariamente 

nas grandes cidades e centros industriais. Os governos assumiram essa 

responsabilidade também como fator de manutenção do Moral 

Nacional, indispensável para impulsionar as operações até o objetivo 

final a vitória (LIMA, 2006, p. 25). 

 

 

Segundo Ferreira (2012, p.22), o surgimento na Inglaterra da Civil 

Defense se constitui no marco da proteção e defesa civil na modernidade. Estruturada 

em 1941, esta organização fez frente à necessidade de socorro e proteção dos milhares 

de civis ingleses, população das principais cidades e polos industriais, ante a ameaça de 

ataques militares de outras nações em guerra com a Inglaterra. 

 

Organizações similares foram criadas em outros países, se perenizando, 

mesmo após o término da guerra, em virtude da comprovada eficácia na minimização 

dos efeitos das adversidades naturais ou não sobre as populações. Segundo Ferreira 

(2012, p.22) como regra, “a [proteção e] defesa civil [no mundo] se organiza em 

sistemas abertos, com a participação dos governos locais e a população no 

desencadeamento de ações preventivas e de resposta aos desastres”. 
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Ferreira (2012, p.22) exemplifica organizações estruturadas de proteção e 

defesa civil pelo mundo: Dirección Nacional de Políticas de Seguridad y Protección 

Civi na Argentina; Defensa Civil no Chile; Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) nos Estados Unidos da América; Dipartimento della Protezione Civile na 

Itália; Research Centre for Disaster reduction Systems no Japão; dentre outros. 

 

Ferreira (2012, p.23) descreve que no Brasil, precisamente no dia 6 de 

fevereiro de 1942, após o ataque japonês à base americana de Pearl Harbour, por meio 

do Decreto Lei nº 4.098, o Governo Federal definiu como encargos necessários à defesa 

da Pátria, os serviços de defesa passiva antiaérea, cumprida em todo território nacional e 

sob a supervisão do Ministério da Aeronáutica. Além de definir outros encargos, por 

meio do Decreto Lei 4.098/42 – hoje já sem valor legal, por estar há muito revogado, 

mas com indubitável conteúdo histórico – o Presidente da República, Getúlio Vargas 

determinou que: 

Art. 2º São encargos ou serviços de defesa passiva em tempo de paz 

ou de guerra: 

I – para todos os habitantes na forma de prescrições regulamentares: 

a) receber instrução sobre o serviço e uso de máscaras; 

[...] 

f) atender ao alarme; 

[...] 

II – adquirir o empregador o material de defesa para uso dos seus 

empregados e providenciar sobre a guarda e conservação do mesmo. 

[...] 

Art. 3º São ainda encargos da mesma natureza, atribuídos às pessoas 

naturais ou jurídicas: 

I – a construção, pelo proprietário, de abrigos e execução de outras 

medidas de proteção, desde que o prédio tenha cinco ou mais 

pavimentos, ou área coberta superior a 1.200 metros quadrados: 

[...] 

II – adquirir o empregador o material de defesa para uso dos seus 

empregados e providenciar sobre a guarda e conservação do mesmo. 

[...] 

Art. 4º Os jornais, revistas ou publicações de qualquer natureza são 

obrigados a inserir, gratuitamente, comunicados do Ministério da 

Aeronáutica [...] 

Art. 5º As estações de rádio-difusão e as empresas de exibição de 

filmes cinematográficos são obrigadas a divulgar ou exibir, 

gratuitamente, comunicados do Ministério da Aeronáutica [...] 

Art. 7º A União, os Estados e os Municípios e o Distrito Federal 

devem construir, para proteção da população, abrigos [...] (BRASIL, 

1942). 
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Ferreira (2012, p.23) verificou que a partir do recorte histórico, e da  

possibilidade de ataques aéreos, foram adotadas pelo Governo brasileiro medidas de 

minimização de desastres, principalmente, no sentido de se dar máxima divulgação às 

medidas de defesa passiva; padronização das instruções sobre as medidas de defesa 

passiva e qualificação do pessoal habilitado. 

 

Segundo Ferreira (2012, p.23), apesar dos esforços do Governo 

brasileiro, os resultados não foram plenamente alcançados à época (1942), em razão do 

não dimensionamento do problema por parte da população; a não concretização da 

ameaça de ataque aéreo, que gerou incredulidade na população; além da falta de 

investimento com recursos financeiros.  

 

No mesmo ano e nos subsequentes outras medidas foram implementadas 

pelo Governo em complementação às medidas presentes no Decreto Lei nº 4.098/42, 

destacando-se a obrigatoriedade do ensino da defesa passiva a alunos e professores dos 

estabelecimentos de ensino, conforme a ementa do Decreto Lei nº 4.800, de 6 de 

outubro de 1942. 

 

Ferreira (2012, p.23) elaborou uma ordenação cronológica, contendo os 

principais fatos que indicam a evolução da proteção e defesa civil no Brasil, salientando 

que vários desses instrumentos possuem apenas valor histórico, e vão desde o 

apontamento inicial sobre o tema, presente na Carta Constitucional do Império, de 1824 

até a inovadora Lei nº 12.608/12, com realce para o conteúdo relativo ao Estado de 

Minas Gerais (QUADRO 3). Constata-se percorrendo o quadro abaixo que, após o 

término da Segunda Grande Guerra Mundial, celebrando-se a paz, o Governo brasileiro 

extinguiu o Serviço de Defesa Civil no ano de 1946. 
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QUADRO 3 

Cronologia de alguns fatos relacionados à proteção e defesa civil no Brasil 

 

DATA FATO INSTRUMENTO 

26.08.1942 Criação do Serviço de Defesa Passiva Antiaérea Decreto-Lei nº 4.624 

06.10.1942 
Obrigatoriedade do ensino da defesa passiva em todos os 

estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares 
Decreto-Lei nº 4.800 

30.09.1943 

 

Modificação da denominação Defesa Passiva Antiaérea para 

Serviço de Defesa Civil 
Decreto-Lei nº 5.861 

17.06.1946 Extinção do Serviço de Defesa Civil Decreto-Lei nº 9.370 

18.11.1966 
Criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil 

(Redec) 

Decreto Estadual -  

RJ - nº 722 

13.10.1969 
Instituição no Ministério do Interior do Fundo Especial para 

Calamidades Públicas – FUNCAP. 
Decreto-Lei nº 950 

07.12.1977 

Criação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de 

Minas Gerais (Cedec) e criação do Fundo Especial para 

Calamidades Públicas (FUNECAP) 

Lei Estadual nº 7.157 

16.12.1988 Organização do Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) 
Decreto Federal nº 

92.274 

12.12.1994 Aprovação da Política Nacional de Defesa Civil 
Resolução CONDEC nº 

002 

17.02.2005 
Criação no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do 

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) 
Decreto Federal nº 5.376 

06.07.2005 
Instituição da política estadual de prevenção e combate a desastres 

decorrentes de chuvas intensas no Estado de Minas Gerais 
Lei Estadual nº 15.660 

29.05.2008 

O governo federal condiciona a transferência de recursos federais 

destinados às ações de defesa civil à comprovação da existência e o 

funcionamento do órgão municipal de defesa civil 

Portaria MI nº 912-A 

10.04.2012 

Instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC); disposição sobre o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (CONPDEC) 

Lei Nacional nº 12.608 

Fonte: FERREIRA (2012, p. 24) 

Segundo Ferreira (2012, p.24), apesar de não se desenvolver no Brasil 

uma preocupação contínua com a proteção e defesa civil, foram realizados alguns 

estudos após a extinção do serviço, destacando-se que: 

Em 1949, o Estado-Maior das Forças Armadas elaborou um 

anteprojeto de Lei de Defesa Civil que, segundo consta, tinha a 

finalidade de não sobrecarregar o orçamento. A organização proposta 

constava de um órgão central, de âmbito nacional, e de órgãos 

regionais, estaduais e municipais, e previa também a criação de todos 

os sistemas necessários à Defesa Civil, com ênfase à educação do 

povo para as medidas a serem adotadas (MINAS GERAIS, 2014).  
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Em 1966, com a ocorrência das grandes enchentes na região Sudeste do 

Brasil, foi criado um grupo para articular a atuação de vários órgãos na resposta a 

desastres, além de serem criadas as primeiras regionais brasileiras da proteção e defesa 

civil, ou seja, a preocupação com a proteção e defesa civil deixou de ser de 

exclusividade das Forças Armadas, ganhando pauta na agenda pública a partir de um 

quadro calamitoso. 

Segundo Reis (2010, p.43) 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. 

  

Reis (2010, p. 43) explica que 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). 

 

O Sistema Estadual de Defesa Civil constitui-se, segundo Minas Gerais 

(2014) “a estrutura governamental de planejamento e execução de medidas de [proteção 

e] defesa civil, objetivando coordenar os esforços de todos os órgãos estaduais, com os 

demais órgãos públicos [federais e municipais] e privados, e com a comunidade em 

geral”. 

O objetivo do sistema é se articular em torno das ações de proteção e 

defesa civil, com o emprego de recursos, com a finalidade precípua de redução de 

desastres, socorrendo as comunidades atingidas por esses eventos, concretizando em 

termos de defesa civil o Estado em rede voltado para a cidadania. 
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Reis (2010, p.44) destacou que ocorreu um novo avanço na Defesa Civil 

estadual quando da 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. 

Segundo Reis (2010, p.44) com a criação das Redec e sua 

regulamentação, 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 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  

 

Fonte: Reis (2010, p.44) 
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Essa regionalização é justificada em Minas Gerais (2014): 

A estrutura adotada visa à regionalização integrada das ações e a 

intensificação de parcerias nas áreas de defesa civil e buscam o 

desenvolvimento integrado através de redes, envolvendo a sociedade 

na busca de soluções regionais para problemas locais. 

Dada a heterogeneidade do Estado de Minas Gerais, a Cedec entende 

que essa é a melhor forma de se trabalhar, pois a defesa civil constrói 

canais de comunicação com as diversas regiões a fim de possibilitar o 

planejamento contínuo e harmonioso em parceria com os órgãos 

estaduais, municipais e sociedade. (MINAS GERAIS, 2014a). 

 

Reis (2010, p.44) ressaltou 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. 

Para Ferreira (2012, p.27) é perceptível a evolução da proteção e defesa 

civil no Brasil e no Estado de Minas Gerais até se chegar à visão atual acerca do tema, a 

partir da atualização do ordenamento normativo da proteção e defesa civil por meio da 

promulgação da Lei Nacional nº 12.608/12, que recepcionou expressamente as 

diretrizes globais de minimização de desastres, apesar de tacitamente estas já estarem 

impregnadas na prática nacional, estabelecendo o novo Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e a nova Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e por meio da 

Instrução Normativa 01 de 24 de agosto de 2012 que estabelece procedimentos e 

critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública 

pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das 

situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. 

 

4.2  Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 

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 
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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. 

Segundo Castro (1999, p. 10), “defesa civil é o conjunto de ações 

preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas destinadas a evitar 

ou minimizar desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade 

social”, o mesmo autor acrescenta que: 

A finalidade da defesa civil é promover a segurança global da 

população, em circunstâncias de desastres naturais [originados em 

fenômenos ou desequilíbrios da natureza], antropogênicos [resultantes 

da intervenção ativa ou omissiva do homem] e mistos. O objetivo da 

defesa civil é a redução dos desastres, que abrange os seguintes 

aspectos globais: prevenção de desastres; [mitigação;] preparação para 

emergências e desastres; resposta aos desastres; e, reconstrução [ou 

recuperação] (CASTRO, 1999, p. 10). Destaque nosso 

 

Conquanto, se pode ter que “proteção e defesa civil é o ciclo de ações 

(prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação) executadas pelo sistema 

formado por órgãos e entidades e pela sociedade civil, articulado e integrado para a 

garantia da segurança global da população, face principalmente ao risco, integrando-se a 

gestão deste com o gerenciamento de desastres” (FERREIRA, 2012, p.20). 

No mesmo sentido, mas complementarmente, segundo Brasil (2012b): 

Art. 1º [...] 

I – desastre: resultados de eventos adversos, naturais ou provocados 

pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação 

ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo 

extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou 

ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema 

usando meios próprios (BRASIL, 2012b, p. 30). 

 

Já asseverava Castro (1999, p. 7) que “desastre é o resultado de eventos 

adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, 

causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos 

e sociais”. O mesmo autor acrescenta que a intensidade de um desastre relaciona-se com 

a quantidade de danos e prejuízos resultantes, enquanto que os eventos adversos são 

quantificados em termos de magnitude. A intensidade de um desastre depende: da 

interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema 

receptor afetado ou cenário do desastre. 
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Desse modo, segundo Castro (1999, p.8) se verifica que desastre não é o 

evento adverso, mas, os resultados do mesmo, sendo que para a sua caracterização há 

que se ter um ou mais eventos adversos com magnitude suficiente para, em interação 

com o sistema receptor (cenário do desastre), provocar danos e prejuízos mensuráveis e, 

existam, no cenário do desastre, corpos receptores ou receptivos vulneráreis aos efeitos 

dos eventos adversos. 

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. 

 

 Segundo Reis (2010, p.45), 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. 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. 

 

Segundo Reis (2010, p.46), 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 
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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. 

  

Segundo Reis (2010, p.46), 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”. 

  

Reis (2010, p.46) afirma que “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 

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 
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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. 

 

Para Castro (2007), um planejamento que vise à redução dos desastres de 

forma estratégica e permanente é fundamental uma vez que internacionalmente já se 

estabeleceu a relação entre o desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio 

ambiente, a redução da ocorrência de desastres e o bem-estar social. 

Analisando a realidade brasileira, o autor assegura que contribui para o 

crescimento de áreas de risco no país: 

O crescimento desarmônico e antientrópico das cidades, a redução dos 

estoques de terrenos em áreas seguras e sua consequente valorização, 

provocaram o adensamento dos estratos populacionais mais 

vulneráveis, em áreas de riscos mais intensos (CASTRO, 2007, p. 9). 

 

Pode-se afirmar que a vulnerabilidade diz respeito à capacidade da 

comunidade (ou localidade ou edificação) enfrentar o desastre. Diz respeito a sua reação 

face ao risco da ocorrência do desastre. Desta maneira, destaca Castro (2007, p. 7) que a 

intensidade dos desastres “[...] depende muito mais do grau de vulnerabilidade dos 

cenários dos desastres e das comunidades afetadas do que da magnitude dos eventos 

adversos.”  
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Salienta-se que nos desastres os riscos relacionam-se com a possibilidade 

de ocorrência do evento e a vulnerabilidade da localidade: 

Dois elementos são essenciais na formulação do risco: o perigo de se 

ter um evento, fenômeno ou atividade humana potencialmente danosa 

e a vulnerabilidade, ou seja, o grau de suscetibilidade do elemento 

exposto ao perigo. Isso indica que o impacto do desastre dependerá 

das características, probabilidade e intensidade do perigo, bem como 

da vulnerabilidade das condições físicas, sociais, econômicas e 

ambientais dos elementos expostos (TOMINAGA; SANTORO; 

AMARAL, 2009, p.150). 

Destaca-se que face ao grande número de pessoas afetadas por desastres 

naturais em todo o mundo, os governos se comprometeram a reduzir o risco de desastres 

através da adoção do Marco de Ação de Hyogo (Marco de Hyogo). 

 

Segundo a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, “os 

desastres podem afetar a qualquer um e por isso são assunto de todos”. (NAÇÕES 

UNIDAS, 2005). 

Em 2005, em Kobe, Japão, ocorreu a IV Reunião Mundial sobre 

Desastres com a presença de 168 representantes de países, gerando 

vários documentos, dentre eles o “Marco de Ação de Hyogo”, 

refletindo a estratégia atual de incorporação dos desastres às 

discussões recentes do desenvolvimento sustentável nos países, a nível 

mundial, com objetivo imediato de reduzir as perdas até o ano de 2015 

(GUIMARÃES, GUERREIRO; PEIXOTO, 2008, p.12). 

O Marco de Ação de Hyogo (MAH) trata-se de um importante 

instrumento adotado pelos Estados Membros das Nações Unidas, que tem por escopo 

reduzir as vulnerabilidades às ameaças naturais em todo o mundo. (NAÇÕES UNIDAS, 

2005) 

Segundo informações da Estratégia Internacional para a Redução de 

Desastres, o objetivo geral do Marco é aumentar a capacidade de resposta das 

comunidades aos desastres, diminuindo as perdas que ocorrem em razão deles. 

(NAÇÕES UNIDAS, 2005). 

 

Em suas assertivas, Guimarães, Guerreiro e Peixoto (2008) afirmam que 

o Marco de Hyogo traz recomendações válidas para todos os países no tocante aos 

desastres: 

[...] cinco recomendações visando à incorporação desse tema de 

desastres nas políticas nacionais dos países de todo o mundo; são eles: 

1) Garantir que a redução do risco de desastres seja uma prioridade 
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nacional e local, acompanhada de  uma sólida base institucional para 

sua implementação;   

2) Identificar, levantar, avaliar os riscos dos desastres, e melhorar os 

sistemas de alertas antecipados;  

3) Utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para criar uma 

cultura de segurança e resiliência; em todos os níveis;  

4) Reduzir os fatores fundamentais do risco;  

5) Fortalecer a preparação nos casos de desastres para uma resposta 

eficaz em todos os níveis (GUIMARÃES, GUERREIRO E 

PEIXOTO, 2008, p.12). 

Destaca-se que tais recomendações tratam de áreas prioritárias de ação 

onde os governos devem se apoiar nas tomadas de decisão. Dutra (2011) demonstra 

uma preocupação pois as ações estabelecidas pelo Marco de Hyogo não foram bem 

assimiladas pelo Sistema de Defesa Civil no Brasil:  

A questão central sobre gestão de desastres nas instituições de Defesa 

Civil no Brasil é que nem mesmo a declaração do Marco de Hyogo foi 

devidamente incorporada como sistema de planejamento e gestão de 

risco pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. Além disso, existe 

grande dificuldade de as coordenadorias municipais incorporarem 

orientações técnicas da política nacional de Defesa Civil (DUTRA, 

2011, p. 105). 

Nesse sentido, a autora justifica sua assertiva citando exemplos sobre a 

precariedade no planejamento e na gestão dos desastres no Brasil. 

1) A inexistência de uma política concreta de prevenção de risco;  

2) O limitado recurso para ações de prevenção;  

3) A não estruturação da Defesa Civil na grande maioria dos 

municípios brasileiros;  

4) A inexistência de estudos teóricos e concretos sobre ameaça, 

vulnerabilidade e risco no Brasil;  

5) A inexistência de um sistema de informação e banco de dados sobre 

os componentes do risco (ameaça vulnerabilidade e risco) e desastres;  

6) A inexistência de um corpo técnico de Defesa Civil capacitado em 

gestão integrada do risco de desastres;  

7) A falta da valorização do sistema de Defesa Civil a nível 

institucional (DUTRA, 2011, p. 105). 

Na implantação do Marco de Ação de Hyogo no Brasil, a Secretaria 

Nacional de Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional (MI), lançou em 

2011 a campanha brasileira “Construindo Cidades Resilientes
3
”, replicando a campanha 

mundial, inclusive repetindo o nome desta, como forma de incentivar os municípios na 

construção de modelos resilientes de cidades. 

                                                 
3 Por resiliência se entende a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade expostos a uma 

ameaça para resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de seus efeitos de forma oportuna e eficaz, 

incluindo a preservação e a restauração de suas estruturas e funções básicas. Comentário: resiliência 

significa a capacidade de “resistir a” ou de “ressurgir de” um choque (UNISDR, 2009, p. 24). 
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Segundo Brasil (2011), são 10 os passos para construir cidades 

resilientes, a lista origina-se das cinco prioridades do MAH: 

1. Estabeleça mecanismos de organização e coordenação de ações 

com base na participação de comunidades e sociedade civil 

organizada, por meio, por exemplo, do estabelecimento de 

alianças locais. Incentive que os diversos segmentos sociais 

compreendam seu papel na construção de cidades mais seguras 

com vistas à redução de riscos e preparação para situações de 

desastres. 

2. Elabore documentos de orientação para redução do risco de 

desastres e ofereça incentivos aos moradores de áreas de risco: 

famílias de baixa renda, comunidades, comércio e setor público, 

para que invistam na redução dos riscos que enfrentam. 

3. Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e 

vulnerabilidades de sua cidade; conduza avaliações de risco e as 

utilize como base para os planos e processos decisórios relativos 

ao desenvolvimento urbano. Garanta que os cidadãos de sua 

cidade tenham acesso à informação e aos planos para resiliência, 

criando espaço para discutir sobre os mesmos. 

4. Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco, com 

enfoque estrutural, como por exemplo, obras de drenagens para 

evitar inundações; e, conforme necessário, invista em ações de 

adaptação às mudanças climáticas. 

5. Avalie a segurança de todas as escolas e postos de saúde de sua 

cidade, e modernize-os se necessário. 

6. Aplique e faça cumprir regulamentos sobre construção e 

princípios para planejamento do uso e ocupação do solo. 

Identifique áreas seguras para os cidadãos de baixa renda e, 

quando possível, modernize os assentamentos informais. 

7. Invista na criação de programas educativos e de capacitação sobre 

a redução de riscos de desastres, tanto nas escolas como nas 

comunidades locais. 

8. Proteja os ecossistemas e as zonas naturais para atenuar 

alagamentos, inundações, e outras ameaças às quais sua cidade 

seja vulnerável. Adapte-se às mudanças climáticas recorrendo a 

boas práticas de redução de risco. 

9. Instale sistemas de alerta e desenvolva capacitações para gestão de 

emergências em sua cidade, realizando, com regularidade, 

simulados para preparação do público em geral, nos quais 

participem todos os habitantes. 

10. Depois de qualquer desastre, vele para que as necessidades dos 

sobreviventes sejam atendidas e se concentrem nos esforços de 

reconstrução. Garanta o apoio necessário à população afetada e 

suas organizações comunitárias, incluindo a reconstrução de suas 

residências e seus meios de sustento (BRASIL, 2011, p. 16-17). 
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Verifica-se que os passos da campanha supracitados, ao mesmo tempo 

em que se constituem na formatação de uma lista de requisitos para diagnóstico da 

gestão municipal para a redução do risco de desastres, se constitui tal lista num 

direcionamento das ações que podem ser executadas pelos governos locais com vista à 

mitigação de desastres e aumento da resiliência das comunidades. 

É nesta linha, que se concebeu a Lei nº 12.608/12, atualizando-se a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, em torno do Marco de Ação 

de Hyogo. 

Nesse sentido, conforme se lê em Brasil (2012a): “Art. 3º A PNPDEC 

[Política Nacional de Proteção e Defesa Civil] abrange as ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil”, e 

devem os municípios integrar as políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 

urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 

geológicos, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais, 

com foco na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Há previsão nos artigos 8º e 9º da competência privativa dos Municípios 

e concorrentes destes com a União e com os Estados para a implementação de ações de 

proteção e defesa civil, conforme se vê abaixo: 

Art. 8º Compete aos Municípios: 

I – executar a PNPDEC em âmbito local; 

II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação 

com a União e os Estados; 

III – incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento 

municipal; 

IV – identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

V – promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar 

novas ocupações nessas áreas; 

VI – declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

VII – vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o 

caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas 

de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

VIII – organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à 

população em situação de desastre, em condições adequadas de 

higiene e saúde; 

IX – manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência 

de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e 

alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres; 
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X – mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência 

de desastre; 

XI – realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 

Contingência de Proteção de Defesa Civil; 

XII – promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em 

situações de desastre; 

XIII – proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas 

por desastres; 

XIV – manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de 

desastres e as atividades de proteção civil no Município; 

XV – estimular a participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e 

associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e 

promover o treinamento de associações de voluntários para atuação 

conjunta com as comunidades apoiadas; e 

XVI – prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por 

desastres. 

Art. 9º Compete à União, aos Estados e aos Municípios: 

I – desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada 

ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de 

desastre no País; 

II – estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou 

minimizar a ocorrência de desastres; 

III – estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação 

econômica das áreas atingidas por desastres; 

IV – estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres 

em escolas e hospitais situados em áreas de risco; 

V – oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de 

proteção e defesa civil; e 

VI – fornecer dados e informações para o sistema nacional de 

informações e monitoramento de desastres (BRASIL, 2012a). 

 

Portanto, com base na análise apresentada, verifica-se ser de fundamental 

importância o desenvolvimento de um sistema que gere e difunda uma cultura de 

prevenção nas comunidades, buscando capacitar as pessoas no enfrentamento dos 

desastres e a redução de suas consequências danosas. 

 

O Sistema Nacional de Defesa Civil encontra-se estabelecido em nível 

federal, estadual e municipal, com o objetivo de reduzir os desastres em solo brasileiro. 

Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil desempenham importante papel nesse 

sentido. 
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4.3 Os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil como órgão integrante do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) 

Segundo Castro (1999) os principais instrumentos de proteção e defesa 

civil são: o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC); os recursos 

financeiros destinados às ações de proteção e defesa civil, mormente para a mitigação 

de desastres; e, o planejamento global. 

 

  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”. 

 

Reis (2010, p.50) esclarece que 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. 

 

O objetivo geral da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é a 

redução dos desastres, que tem como instrumentos para atingi-la o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, os planejamentos em defesa civil, e os recursos 

financeiros, nos quais a União, os estados e municípios devem participar e desenvolver 

ações concretas.  Segundo Ferreira (2012, p.27) a União, ao entender que a garantia da 

segurança global da população, em circunstâncias de desastres, é dever do Estado, 

direito e responsabilidade da cidadania, organizou o Sistema Nacional de Defesa Civil 
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(Sindec), primevamente por meio do Decreto Lei nº 92.274/88, com atualização recente 

introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei Nacional nº 12.608/12, 

estabelecendo-se a estrutura esquematizada (QUADRO 4).   

Conforme Brasil (2012a) preceitua o art. 10 da Lei Nacional nº 

12.608/12, o SINPDEC – Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil,  é “constituído 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa 

na área de proteção e defesa civil”, tendo por fim o apoio “no processo de planejamento, 

articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e 

defesa civil”, e nesse sentido, deve-se perceber este sistema de modo uníssono, 

podendo-se, principalmente para efeitos didáticos, perceber e visualizar microssistemas 

regionais de proteção e defesa civil nos estados e municípios. 

QUADRO 4 

Estrutura de gestão do SINPDEC 

 

NÍVEL COMPOSIÇÃO 

Órgão Consultivo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) 

Órgão Central 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da 

Integração Nacional (MI) 

Órgãos Regionais estaduais e 

municipais 

Órgãos estaduais de proteção e defesa civil 

Órgãos municipais de proteção e defesa civil 

Órgãos Setoriais 

Ministérios (principalmente: Ministério da Integração Nacional; 

Ministério das Cidades e Ministério da Ciência e Tecnologia), 

Secretarias de Estado e Secretarias Municipais, além de outros 

órgãos e entidades da administração pública dos três âmbitos de 

governo 

[Entidades de Apoio] 

 

Organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras 

entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e 

defesa civil 

Fonte: FERREIRA, 2012 p. 27 

 

 

Portanto, observa-se que o Sinpdec tem atuação em todo território 

nacional, encontrando-se articulado nas três esferas de governo, a federal, a estadual e a 

municipal, com o objetivo precípuo de reduzir os desastres. 

 

Destaca-se que o sistema nacional é então formado por órgãos de todas 

as esferas públicas e também com a participação comunitária: 
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Art. 11. O Sinpdec será gerido pelos seguintes órgãos:  

I - órgão consultivo: Conpdec;  

II - órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal, com a 

finalidade de coordenar o sistema;  

III - os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa 

civil; e  

IV - órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo.  

Parágrafo único. Poderão participar do Sinpdec as organizações 

comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação 

significativa nas ações locais de proteção e defesa civil. (BRASIL, 

2012). 

 

Salienta-se que como os desastres acontecem em nível local, nas cidades, 

as Prefeituras desempenham papel primordial na criação e no fortalecimento das 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec). Para Lopes (LOPES et al., 2009, 

p.22), “o caminho é incrementar o senso de percepção de risco e o comprometimento 

das autoridades públicas, por meio da criação e operacionalização das Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil – as Comdecs.” 

 

Segundo Reis (2010, p.56) o foco dos trabalhos de uma Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil 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) 

 

Como a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil é 

responsável por articular, coordenar e gerenciar as atividades de Defesa Civil no 

município, é de sua responsabilidade “mobilizar as lideranças comunitárias para que 

implementem os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) ou entidades 
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correspondentes, nas escolas de nível fundamental e médio e em áreas de risco [...].” 

(LOPES et al., 2009, p. 23). 

 

Segundo Mendes (2012, p.52) uma ferramenta potencializadora das 

ações de Defesa Civil é a criação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

(Nupdec). O Nupdec trata-se de um grupo comunitário formado em um bairro, distrito, 

escola, associação comunitária, dentre outros, que participa no planejamento e na 

execução das ações de Defesa Civil como voluntário. Sua instalação deve ocorrer 

prioritariamente em áreas de risco de desastres e tem por principal objetivo mobilizar, 

organizar e preparar a comunidade a dar resposta em casos de desastres. 

Nos estudos realizados, Lopes et al.(2009, p.23) conceitua Nupdec como:  

O Núcleo de Defesa Civil (Nudec) é formado por um grupo 

comunitário organizado com a proposta de desenvolver um trabalho 

permanente de orientação das comunidades em áreas de maior 

vulnerabilidade nos municípios. 

No mesmo sentido, Lucena (2005, p.13) destaca a finalidade dos 

Núcleos: 

Os Nudec’s são Núcleos Comunitários de Defesa Civil, cuja 

finalidade é desenvolver um processo de orientação permanente junto 

à população, tem como principal objetivo a prevenção e minimização 

dos riscos e desastres nas áreas de maior vulnerabilidade nos 

municípios (LUCENA, 2005, p. 13). 

Destaca-se que o Núcleo Comunitário de Defesa Civil é a ligação entre 

as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil e a comunidade, trabalhando no 

planejamento, na promoção e na coordenação das ações de Defesa Civil.  

Os Nudec’s estabelecem um elo formal entre as Comdec’s 

responsáveis pelas ações de Defesa Civil nos municípios e a 

população. Favorece a co-gestão no planejamento e execução das 

ações, dissemina o princípio da prevenção no tocante às áreas de risco 

(LUCENA, 2005, p. 13). 

Reis (2010, p.55) esclarece que 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. 
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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). 

 

Segundo Reis (2010, p.55) 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 ). 

 

Para que um Nupdec seja criado, a Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil deve, em um primeiro momento, investir em um processo de mobilização da 

comunidade. 

O ponto de partida para a construção de um processo participativo da 

comunidade, é a mobilização, a sensibilização e a conscientização da 

população residente nas áreas de maior vulnerabilidade, visando a 

descentralização da gestão e o monitoramento dos riscos (Lucena, 

2005, p. 15). 

Para Reis (2010, p.56) 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. 
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Segundo Mendes (2012, p.54) a população deve ser conscientizada a que 

risco está sujeita e o que pode ser feito por ela enquanto membro da comunidade. Todos 

que compõem a comunidade podem envolver-se nas ações do Nupdec, e é justamente a 

variedade de atores sociais que valoriza e potencializa as ações do Núcleo. 

 

Nesse sentido, conclui-se que, devido à complexidade e a importância 

dos desastres, a comunidade deve estar mobilizada, sensibilizada e capacitada para 

enfrentar o risco a que está sujeita. 

Trata-se, portanto, de promover a mobilização e sensibilização da 

comunidade para que ela possa apropriar-se das potencialidades e dos 

problemas referentes ao seu meio ambiente local, possibilitando o 

despertar para o enfrentamento das problemáticas de risco que afetam 

os cidadãos de forma individual e coletiva (Lucena, 2005, p. 22). 

Mendes (2012, p.53) esclarece que a atuação do Nupdec deve estar 

voltada a fim de nortear a comunidade sobre a importância dos desastres e sobre formas 

de trabalhar na prevenção deles. Tratam-se de ações a serem desenvolvidas pelos 

Nupdec: 

- Avaliação de riscos de desastres e preparação de mapas temáticos 

relacionados com as ameaças, as vulnerabilidades dos cenários e as 

áreas de risco; 

- promoção de medidas preventivas estruturais e não-estruturais; 

 - elaboração de planos de contingência e de operações e treinamento 

de voluntários e de equipes técnicas, que deem resposta aos desastres, 

além de exercícios simulados para aperfeiçoá-los; 

- articulação com os organismos de monitoria, alerta e alarme, para 

otimizar a previsão de desastres; e 

- organização de planos de chamadas que otimizem o estado de alerta 

na iminência de eventos adversos (LOPES et al., 2009, p.24). 

O disposto no art. 2º da Lei Federal n.12 608/12,  assegura que a adoção 

de medidas que visem à redução dos riscos de desastre é de responsabilidade do 

governo, em suas esferas federal, estadual e municipal, em colaboração com as 

entidades públicas e privadas, além da sociedade em geral. (MENDES, 2012, p.55) 

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de 

desastre.  

§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a 

colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em 

geral.  

§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para 

a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. 

(BRASIL, 2012a) 
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O artigo 8º do mesmo dispositivo legal estabelece as competências do 

município no contexto da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – Pnpdec. Trata-

se de competência do município a identificação, o mapeamento e a realização de 

vistorias de suas áreas de risco de desastre, devendo o município, quando for indicado 

ao caso, realizar a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas 

vulneráveis suscetíveis à ocorrência de desastres. Destaca-se também que o texto legal 

estabelece que cabe ao município manter a comunidade informada sobre áreas de risco e 

ocorrência de eventos extremos, bem como formas de autoproteção para casos de 

desastres. (MENDES, 2012, p.55 apud BRASIL, 2012a). 

A lei estabelece ainda, em seu inciso XV, ser responsabilidade do 

município: “[...] estimular a participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de 

classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações 

de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas.” (BRASIL, 2012a). 

Lucena ( 2005, p.12) afirma que os Nupdecs “[...] tem um significado de 

extrema relevância no processo de mitigação dos riscos e desastres ocorridos no âmbito 

do município, enfatizando que no momento e que a população é envolvida no 

planejamento e no gerenciamento dos riscos, há naturalmente, uma resposta positiva 

que se inicia desde a prevenção aos desastres e preparação às emergências até a 

reconstrução dos cenários afetados.”  

Para Reis (2010, p.56) informar, organizar e preparar a comunidade são 

objetivos que revestem de importância o papel dos Nupdec 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 pessoas devem assumir uma postura de 

preocupação coletiva diante dos problemas comuns e somar esforços numa rede 

solidária. 
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5. CIDADE DE PONTE NOVA – MG 

A seção em questão trata da caracterização do objeto de pesquisa, ou 

seja, o motivo pelo quais essa cidade foi escolhida para ser diagnosticada. Para tanto, 

abordam-se o histórico, características, levantamento urbanístico, sócio-econômico e os 

aspectos de segurança através da PMMG e da Defesa Civil através da Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil.   

5.1  História da cidade de Ponte Nova – MG 

Possivelmente, os primeiros habitantes de Ponte Nova foram os índios 

Aimorés e Puris. Os aimorés, em maior número na época das primeiras incursões do 

homem branco, eram também conhecidos como botocudos, apelido derivado do uso, 

que eles faziam de botoques, que eram acessórios arredondados, que fixavam nos 

lóbulos das orelhas e nos lábios, dando-os uma aparência assustadora. (PONTE NOVA, 

2008). 

Os primeiros imigrantes começaram a surgir em 1770, quando o padre 

João de Monte Medeiros, obtendo provisão para construir uma capela sob o orago de 

São Sebastião e Almas de Ponte Nova, filiada à Paróquia de Furquim, cedeu em doação, 

para patrimônio do pequeno templo, um terreno entre o córrego do Vau-Açu e a 

Sesmaria da Vargem. Durante este período, segunda metade do século XVIII, uma 

comissão foi incumbida oficialmente de abrir uma estrada para a capitania do Espírito 

Santo construiu uma passagem provisória sobre o Rio Piranga, a partir de sua margem 

esquerda. A passagem não resistiu por muito tempo, e foi construída no mesmo local, 

por determinação das autoridades, uma ponte apoiada em pilares de pedra e que logo 

seria denominada Ponte Nova, origem do topônimo do Município. (IBGE, 2013). 

A 11 de julho de 1857, adquiriu o povoado a categoria de vila, 

compreendendo as freguesias de Ponte Nova, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado, 

Barra do Bacalhau, São Sebastião da Pedra do Anta e Abre-Campo, que passaram a 

integrar a Comarca de Piracicaba. Teve sua confirmação em 1861 e instalação a 26 de 

abril de 1863, depois de ter sido verificada a 28 de dezembro de 1862, a eleição de sua 

primeira Câmara Municipal, assim constituída: Capitão Manoel Francisco de Souza e 

Silva, presidente, Miguel Martins Chaves, Luís José Pinto Coelho da Cunha, Sebastião 
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José Pereira do Monte, Antônio Justiniano Gonçalves Fontes, Joaquim Rodrigues 

Milagres e Antônio Carlos Corrêa Mayrinck, vereadores. Foi elevada a Termo em 1863 

e a Comarca em 1880, com a denominação de Rio Turvo, mudada para Ponte Nova em 

1883. (IBGE, 2013). 

5.2 Formação administrativa   

Ponte Nova, Distrito criado pelo decreto de 14-07-1832, e por lei 

estadual n° 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Mariana. Elevado à 

categoria de vila com a denominação de Ponte Nova, pela lei provincial n° 827, de 11-

07-1857, desmembrado de Mariana. Instalado em 26-04-1863. (IBGE, 2013). 

Pela lei provincial n° 768, de 02-05-1856, e por lei estadual n° 2, de 14-

09-1891, é criado o Distrito de Santa Cruz do Escalvado e anexado a vila de Ponte 

Nova. Pela lei provincial n° 875, de 04-06-1858, é criado o Distrito de Santana do 

Jequeri e anexado a vila de Ponte Nova. Elevado à condição de cidade com a 

denominação de Ponte Nova, pela lei provincial n° 1300, de 30-10-1866. Pela lei 

provincial n° 3442, de 28-09-1887 e por lei estadual n° 2, de 14-09-1891, são criados os 

distritos de Piedade de Ponte Nova e Urucu e anexados ao município de Ponte Nova. 

Pelo decreto estadual n° 58, de 07-05-1890 e por lei estadual n° 2, de 14-09-1891 é 

criado o distrito de Grota e anexado ao município de Ponte Nova. (IBGE, 2013). 

Pelo decreto estadual n°160, de 08-08-1890, o município de Ponte Nova 

adquiriu do município de Mariana o distrito de Rio Doce. Pela lei estadual n° 556, de 

30-08-1911, é criado o distrito de São José do Oratório e anexado ao município de 

Ponte Nova. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é 

constituído de 9 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, Grota, Piedade de Ponte Nova, 

Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Jequeri, São José do Oratório e Urucu. 

(IBGE, 2013). 

Em divisão territorial datada de 01-07-1950, o município é constituído de 

7 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Rio Doce, 

Urucânia e Vau-Açu. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960. 

Pela lei estadual n° 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Ponte Nova os 

distritos de Amparo da Serra, Piedade de Ponte Nova, Rio Doce e Urucânia, todos 
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elevados à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o 

município é constituído de 3 distritos: Ponte Nova, Oratórios e Vau-Açu. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 01-01-1979. Pela lei estadual n° 8285, de 

08-10-1982, é criado o distrito de Rosário do Pontal ex-Pontal e anexado ao município 

de Ponte Nova. Em divisão territorial datada de 01-07-1983, o município é constituído 

de 4 distritos: Ponte Nova, Oratórios, Rosário do Pontal e Vau-Açu. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 01-06-1995. Pela lei estadual n° 12030, 

de 21-12-1995, desmembra de Ponte Nova o distrito de Oratórios, elevado à categoria 

de município. Em divisão territorial datada de 15-07-1997, o município é constituído de 

3 distritos: Ponte Nova, Rosário do Pontal e Vau-Açu. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2007. (IBGE, 2013). 

5.2.1 Número de bairros  

A Lei n° 2.822/2005 regulamenta os Bairros existentes no Município e dá 

outras providências. Consolidada pela Lei n° 2.881, de 22 de dezembro de 2005. 

Lei Complementar 

A Câmara Municipal de Ponte Nova e o então prefeito Luiz Eustáquio 

Linhares sancionaram a seguinte lei: 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar os 52 

(cinquenta e dois) bairros listados abaixo: 

I – Bairro Ana Florência; 

II – Bairro Antarville; 

III – Bairro Antônio Girundi; 

IV – Bairro Bom Jardim; 

V – Bairro Bom Pastor; 

VI – Bairro Bom Viver; 

VII – Bairro Chácara Vasconcellos; 

VIII – Bairro Central; 

IX – Bairro Centro Histórico; 

X – Bairro Chácara das Flores; 

XI – Bairro Cidade Nova; 

XII – Bairro Copacabana; 

XIII – Bairro Esplanada; 

XIV – Bairro Fortaleza; 

XV – Bairro Guarapiranga; 

XVI – Bairro Industrial; 

XVII – Bairro Neném Mosqueira; 

XVIII – Bairro Nossa Senhora Auxiliadora; 

XIX – Bairro Nossa Senhora de Fátima; 

XX – Bairro Nova Almeida; 

XXI – Bairro Nova Copacabana; 

XXII – Bairro Nova Suíça; 

XXIII – Bairro Novo Horizonte; 

XXIV – Bairro Sagrado Coração de Jesus; 
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XXV – Bairro Palmeiras; 

XXVI – Bairro Palmeirense; 

XXVII – Bairro Paraíso; 

XXVIII – Bairro Primeiro de Maio; 

XXIX – Bairro Progresso; 

XXX – Bairro Rasa; 

XXXI – Bairro Recanto das Pedras; 

XXXII – Bairro Rosário; 

XXXIII – Bairro Santa Tereza; 

XXXIV – Bairro Santo Antônio da Cidade; 

XXXV – Bairro Santo Antônio; 

XXXVI – Bairro São Geraldo; 

XXXVII – Bairro Sargaços; 

XXXVIII – Bairro Sumaré; 

XXXIX – Bairro São Judas Tadeu; 

XL – Bairro São Pedro; 

XLI – Bairro Tijuca; 

XLII – Bairro Triângulo Novo; 

XLIII – Bairro Triângulo; 

XLIV – Bairro Triângulo Verde; 

XLV – Bairro Vale Suíço; 

XLVI – Bairro Vale Verde; 

XLVII – Bairro Vale do Ipê; 

XLVIII – Bairro Vila Alvarenga; 

XLIX – Bairro Vila Centenário; 

L – Bairro Vila Lana; 

LI – Bairro Vila Oliveira; 

LII – Bairro Malvinas; 

LIII – Bairro Quintas Passa Tempo. 

(PONTE NOVA, 2005a). 

  

5.3 Localização geográfica e características principais 

Ponte Nova localiza-se na Mesorregião Zona da Mata Mineira. A Zona 

da Mata Mineira é uma das doze mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais, 

formada por 142 municípios agrupados em sete microrregiões. Situa-se na região 

sudeste do estado, próxima à divisa dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A 

cidade está localizada à 180km da capital Belo Horizonte. Foi fundada em 12 de 

dezembro de 1770 e emancipada em 30 de outubro de 1866. Tem como gentílico: 

ponte-novense. O prefeito atual é Paulo Augusto Malta Moreira (PT) – (2013-2016). 

Tem uma população estimada em 57.361, pelo censo IBGE/2010. (WIKIPÉDIA, 2013) 
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Figura 2: Localização Geográfica de Ponte Nova - MG 

 

Fonte: (WIKIPÉDIA, 2013) 

Os Municípios limítrofes à Ponte Nova são: Santa Cruz do Escalvado, 

Urucânia, Oratórios, Amparo da Serra, Teixeiras, Guaraciaba, Acaiaca, Barra Longa e 

Rio Doce. O Município integra a bacia do rio Doce, sendo banhado por um de seus 

principais formadores, o rio Piranga. Ponte Nova é cortada por importantes rodovias 

estaduais, como, a MG-066, MG-262, MG-326, MG-329 e pela BR-120. Possui 

também o Rodo Anel Rodoviário de Rio Casca. A altitude da cidade é de 341 m. O 

clima é do tipo tropical de altitude com chuvas durante o verão e temperatura média 

anual em torno de 19°C, com variações entre 14°C (média das mínimas) e 26° (média 

das máximas). (WIKIPÉDIA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Bandeira 

Municipal 

Figura 4 – Brasão Municipal 

Fonte: (WIKIPÉDIA, 2013) 

 

Fonte: (WIKIPÉDIA, 2013) 
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5.3.1 Economia local  

A agricultura e o comércio constituíram por muitos anos as principais 

atividades econômicas da cidade. Em 1860, foi introduzido no município o primeiro 

engenho de açúcar com moenda horizontal de ferro. Em 1886, inaugurou-se a Usina 

Ana Florência, que foi um dos mais importantes empreendimentos em terras de Ponte 

Nova. Com expressiva produção de açúcar e álcool. Hoje a usina encontra-se 

desativada. (IBGE, 2013)  

Em 1951 foi fundada em Ponte Nova a empresa Bartolomeu Cordeiro e 

Filhos Ltda. Em 1958 a empresa já possuía 8 lojas de varejo em Ponte Nova e região. 

No início da década de 70 iniciou suas atividades no setor industrial. Em 1982, a 

empresa atacadista atuava com o nome de Bartofil. Em 2004 construiu o Centro de 

Distribuição e mudou sua razão social para BCR Comércio e Indústria S/A, e nesse 

período a empresa tornou-se um atacadista com atuação nacional. Hoje a BCR é 

formada pela Bartofil Distribuidora, Cotril Distribuidora, Ormel Distribuidora, Varejão 

Ormel, Atac, Cadernos Bartofil e Gráfica Bartofil. (IBGE, 2013) 

Um dos mais recentes empreendimentos no município ocorreu em março 

de 2000 com a inauguração do Frigorífico Industrial Vale do Piranga S/A (Saudali), 

com que há de mais moderno em se tratando do controle na produção de alimentos, 

desde a granja de origem até o produto final. É o quarto maior polo produtor de suínos 

do Brasil e o maior do estado de Minas Gerais, resultado da parceria inédita de 52 

produtores suínos, que saíram da condição de concorrentes para se tornarem sócios 

acionistas, com o objetivo de agregar valor a sua matéria-prima. (IBGE, 2013). 

 

5.4  Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ponte Nova 

A Coordenação Municipal de Defesa Civil de Ponte Nova foi criada em 

04 de maio de 2005, sob a Lei n° 2.819. Inserido nesta lei foi criado o Conselho 

Municipal de Defesa Civil, com representantes de diversas Secretarias Municipais, do 

Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil e da PMMG, dentre outros.  

( PONTE NOVA, 2005 ).  

O atual Coordenador da Defesa Civil de Ponte Nova é o Sr. Cicero 

Augusto Cruz Gomides, nomeado pelo Decreto n° 5.325 de 01 de junho de 2005, 

conforme consta no arquivo disponibilizado pela Prefeitura de Ponte Nova, ( PONTE 

NOVA, 2005b).  
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5.4.1 Criação dos 07 Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) 

Visando a melhoria dos serviços prestados, do atendimento da 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Ponte Nova e da integração com a 

população de Ponte Nova, foi criado uma portaria especial para oficializar a criação de 

7 Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil localizados em 7 bairros de Ponte 

Nova, considerados áreas de risco através da elaboração do mapeamento das áreas de 

risco da cidade. Para minimizar os impactos causados pelas chuvas, é que foram criados 

os Nupdecs, com a finalidade de preparar a comunidade residente nestes locais, a saber, 

agir com antecedência tendo como consequência a diminuição dos danos materiais e dos 

danos humanos, principalmente vítimas fatais. Atualmente, os NUPDECs têm os 

seguintes presidentes: 

Copacabana. Presidente: José de Aquino Fernandes (José Fernandes)  

Nova Copacabana. Presidente: Edson de São José  (Edinho ) 

Triângulo. Presidente: José Rosa de Oliveira Filho (José Rosinha) 

Rasa. Presidente: Jaques Varela (Senhor Jaques) 

Vila Oliveira. Presidente: Adalberto Luiz Ferreira (Adalberto SENAI) 

Ana Florência. Presidente: Dimas Couto de Oliveira (Dimas)  

Vila Alvarenga. Presidente: Sebastião Afonso Barbosa (Sebastião 50) 

(PONTE NOVA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte:  Prefeitura de Ponte Nova - MG 

Figura 5 – Portaria Especial – Cria os Sete Núcleos Comunitários de 

Proteção e Defesa Civil em Ponte Nova - MG 
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Na cidade de Ponte Nova o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa 

Civil realiza reuniões periódicas com os presidentes dos Nupdecs, para discutir ações de 

prevenção, preparação e como será a dinâmica da resposta durante a ocorrência das 

fortes chuvas. Estas reuniões ocorrem nos bairros, na Prefeitura e muitas vezes no 

Quartel da PMMG, tendo como um dos principais atores um oficial da PMMG, que 

além de participar da determinação dos fatores de risco para a população, do trabalho de 

planejamento das ações de prevenção e preparação nos locais de risco, utiliza deste 

espaço também para  mostrar o planejamento da PMMG para as questões de segurança 

pública, ouvir as reinvidicações da comunidade,  esclarecer e sugerir  ações relacionadas 

à criminalidade. (PONTE NOVA, 2012) 

Durante as reuniões dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa 

Civil ocorre a congregação das lideranças comunitárias, das autoridades policiais e os 

de outros órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida destas comunidades, sendo que estes 

encontros são na maioria das vezes registrados em atas, relatórios e fotografados, 

conforme se observa através de exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Prefeitura de Ponte Nova - MG 

Figura 6 – Ata de uma reunião do Núcleo Comunitário de Proteção e 

Defesa Civil em Ponte Nova - MG 
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5.4.2 Localização dos 07 Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

 

Através das imagens abaixo, verifica-se a localização dos sete bairros que 

possuem um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil estruturado: 

 

Foto 2: Bairros Triângulo e Vila Oliveira 

 

                       Fonte: Prefeitura de Ponte Nova - MG 

Fonte:  Prefeitura de Ponte Nova - MG 

Foto 1 – Reunião do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil 

em Ponte Nova – MG, sob a coordenação do COMPDEC Cícero e 

Cap  Jayme da PMMG 
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             Foto 3: Bairro Vila Alvarenga, Copacabana e Nova Copacabana 

 

             Fonte: Prefeitura de Ponte Nova - MG 

 

                        Foto 4: Bairro Rasa 

 

                         Fonte: Prefeitura Municipal de Ponte Nova 
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                            Foto 5: Bairro Ana Florência 

         

                              Fonte: Prefeitura de Ponte Nova 

Através do mapeamento de área de risco realizada na cidade, juntamente 

com o atendimento das últimas ocorrências, verifica-se abaixo os principais riscos de 

cada bairro, discutidos com os Núcleos Comunitários de Defesa Civil: 

 

Copacabana.  Alagamento – Rio Piranga  

Nova Copacabana.  Deslizamento 

Triângulo.  Alagamento – Rio Piranga e Deslizamento 

Rasa.  Alagamento – Rio Piranga 

Vila Oliveira.   Alagamento - Rio Piranga e Ribeirão Vau Açu 

Ana Florência.   Alagamento – Ribeirão Oratório 

Vila Alvarenga.   Alagamento – Rio Piranga 

(PONTE NOVA, 2012) 

 

5.4.3  Monitoramento Rio Piranga 

As principais ocorrências de desastres registradas na cidade de Ponte 

Nova envolvem o transbordamento do Rio Piranga devido ao excesso de chuva.  Diante 

destas características da vazão deste rio que corta a cidade é que são planejadas todas as 

ações de prevenção, preparação e resposta desenvolvidas pela Defesa Civil Municipais 

com o apoio da PMMG. (Ponte Nova, 2012).  Todas estas ações têm como base o 

quadro abaixo: 
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Data
Vazão Máxima na 

Represa da Brecha 

(m3/s)

120 a 200

1200
Haroldo e Luiz 

Roberto

31Dez96 a 03Jan97 800 a 900

De 17 a 20 dez 1050

Enchente de 2012 De 3 a 6 janeiro 1080 7 a 8 Horas

Ordem Logradouro Nº Bairro Referência
Vazão de água 

(M3 por 

segundo)

Nível da água 

(Metros)

1 Avenida Abdala Felício 210 Centro Minas Auto 1050 1,28

2 Rua Felisberto Leopoldo 164 Santa Tereza Posto Pracinha 1050 0,50

3 Rua Pedro Nunes Pinheiro 122 Vila Oliveira Assembléia de Deus 1050 1,50

4 Avenida Custódio Silva 186 Centro Posto São Jorge 1050 1,50

5 Avenida Custódio Silva 56 Centro Loja Kastrup 1050 1,45

6 Rua Arthur Bernardes 540 Centro Mecânica Celso 1050 2,00

7 Rua Benedito Valadares 25 Centro Padaria Popular 1050 2,94

8 Rua Benedito Valadares 219 Centro Bazar Barateiro 1050 0,90

9 Rua Arthur Bernardes 182 Centro Sicoob 1050 3,35

10
Rua João Batista Vigiano 39 Triângulo Quartel da 73ª Cia Esp PM 1050 2,20

11 Avenida Getúlio Vargas 458 Triângulo Salão de Beleza Bela Sim 1050 1,00

12 Avenida Custódio Silva 956 Centro Posto Morisa 1050 0,70

13 Avenida Custódio Silva 800 Centro Sorocabana Pneus 1050 0,70

14 Rua Assad Zaidan 257 Palmeiras Coferpon 1050 0,30

15 Rua Assad Zaidan 21 Palmeiras Prédio do Jornal Listão 1050 0,40

16 Rua Carangola 355 Santo Antônio Casa do Sd Reginaldo 1050 0,58

17 Avenida Getúlio Vargas 218 Triângulo Prédio Valter Joviano 1050 0,50

18 Rua Arnaldo Barbosa 21 Triângulo Casa do Cb Lucinei 1050 1,66

19
Rua João Piranga 97 Triângulo Portaria Campo Municipal 1050 2,14

20 Avenida Getúlio Vargas 828 Triângulo Pátio da Prefeitura 1050 2,30

21 Rua Antônio Brant Ribeiro 71 Vila Centenário Asilo 1050 2,12

22 Rua Independência 47 Vila Centenário Praça 1050 2,60

23 Rua Antônio Brant Ribeiro s/nr Vila Centenário Barretos Burguer 1050 1,43

24 Rua Pernambuco 47 Vila Alvarenga Casa do Sgt Luiz 1050 0,30

25

Rua Antônio Frederico

Ozanan
581 Centro Pensão da Estação 1050 1,15

26

Rua Antônio Frederico

Ozanan
323 Centro ATAC 1050 0,60

27

Rua Antônio Frederico

Ozanan
s/nr Centro Copress 1050 0,40

28 Rua João Pinheiro 29 Centro Banco do Brasil 1050 3,00

29

Rua Senador Antônio

Martins
40 Centro Paulinho Seguros 1050 1,00

Fonte: (PONTE NOVA, 2012)

Quadro 5: Informações sobre o Monitoramento do Rio Piranga em Ponte Nova 

Situação
Chegada do volume  de água em Ponte 

Nova
Funcionário 

da Brecha

Normal 10 a 12 Horas

60 Km

Enchente de 1979 7 a 8 Horas

Enchente de 1997 7 a 8 Horas

Enchente de 2008 7 a 8 Horas

Proporção metros cúbicos por segundo x nível do Rio Piranga na caixa 123,5 m3 = 1 metro de altura em Ponte Nova

Proporção metros cúbicos por segundo x nível do Rio Piranga fora da caixa 123,5 m3 = 0,50 metro de altura em Ponte Nova

REGISTRO DOS NÍVEIS DA ENCHENTE EM PONTE NOVA E PONTO DE INUNDAÇÃO

Distância de Piranga a Guaraciaba (Rio) 48 Km

Distância de Guaraciaba a Brecha (Rio) 11 Km

Distância de Brecha a Ponte Nova (Rio)

 

5.4.4 Ações desenvolvidas a partir do monitoramento Rio Piranga 

As ações para o monitoramento do Rio Piranga no período chuvoso é 

realizada pela Polícia Militar e Defesa Civil através de um contato prévio com a usina 

hidrelétrica da Brecha que está situada a montante da cidade de Ponte Nova, por onde 

passa o Rio Piranga antes de chegar no município, cuja distância entre a Usina e Ponte 

Nova é de 60 km. Durante o período normal a água que passa na hidrelétrica demora 
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aproximadamente 12 horas para chegar a Ponte Nova, porém quando inicia o período 

chuvoso o tempo diminui para 7 ou 8 horas dependendo da quantidade de chuva. 

(PONTE NOVA, 2012) 

 O monitoramento começa ficar mais contínuo quando a vazão da 

hidrelétrica começa ultrapassar a 500 metro cúbicos por segundos, tanto a Policia 

Militar como a Defesa Civil Municipal passa a ter contato de hora em hora com 

integrantes da  hidrelétrica. Quando funcionários da hidrelétrica avisam que a vazão da 

hidrelétrica está chegando a 750 metros cúbicos por segundos, com tendência a 

aumentar, a Polícia Militar e Defesa Civil Municipal através de veículos de 

comunicação e viaturas começam avisar os moradores ribeirinhos que estão localizados 

nas partes mais baixas da cidade. Conforme tabela de monitoramento do Rio Piranga, a 

Defesa Civil Municipal, as instituições municipais e integrantes da PMMG terão cerca 

de 7 a 8 horas para realizar suas ações de apoio às comunidades que serão afetadas, pois 

este é o tempo que a grande cheia chegará à cidade de Ponte Nova a partir do aviso de 

funcionários da Usina da Brecha. (PONTE NOVA, 2012) 

Após o comunicado da Usina da Brecha, integrantes da Defesa Civil 

Municipal, da Prefeitura e da PMMG entram em contato com os Presidentes dos 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil dos bairros Triângulo, Vila 

Alvarenga, Copacabana, Nova Copacabana, Vila Oliveira, Ana Florência, Rasa bem 

como as demais residências que ficam situados bem próximos às margem do Rio 

Piranga nos demais bairros da cidade, para iniciar um processo de alerta aos moradores 

sobre o que irá ocorrer. A partir de então, há uma concentração de esforços em avisar 

todos os moradores para que eles possam salvar o máximo possível dos seus bens 

materiais, retirar as famílias que estão em área de risco, apoiar as famílias que 

necessitarem de deslocar para os abrigos municipais, isolamento das áreas que serão 

inundadas, gerenciamento das operações para que não ocorra pânico entre os 

moradores. (PONTE NOVA, 2012) 

5.4.5  Últimas enchentes ocorridas na cidade de Ponte Nova - MG 

Dentre os diversos desastres ocorridos na cidade em decorrência das 

fortes chuvas, destacamos as ocorridas em dezembro de 2008 e no início do ano de 

2012. Nestes períodos Ponte Nova sofreu um forte impacto provocado pelas chuvas, 
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acarretando a elevação do nível das águas fluviais e deslizamento de terra. Houve 

vítimas de afogamento e várias famílias desabrigadas foram levadas para escolas 

municipais. O transporte coletivo e o abastecimento de água foram interrompidos e 

várias atividades foram paralisadas causando um impacto na economia local. Com a 

criação dos Nupdecs em 2010, as ações de prevenção foram potencializadas pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesas Civil, houve uma melhor preparação 

das comunidades e consequentemente, durante a grande cheia de 2012, houve uma 

melhor gestão das operações, um melhor sistema de alerta e alarme nos bairros que 

foram atingidos, uma resposta mais eficiente pela Compdec, Prefeitura e PMMG, 

diminuindo assim os prejuízos econômicos tanto pelas famílias quanto pelo poder 

público, e principalmente vidas humanas foram preservadas. (PONTE NOVA, 2012) 

    Foto 6: Imagem de uma enchente em Ponte Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Prefeitura de Ponte Nova - 

MG 

Fonte:  Prefeitura de Ponte Nova - 

MG 

Foto 7: Imagem pós enchente em  Ponte Nova 
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5.5  Histórico da 21ª Cia PM Ind  

A elevação da 21ª Companhia Independente ocorreu no mês de Janeiro 

de 2009, conforme Resolução Nº 4004 em 22 de Janeiro de 2009, no Boletim Especial 

de número 02, alterando-se o detalhamento e desdobramento do quadro de Organização 

e Distribuição da Polícia Militar de Minas Gerais, elevando a então 73ª Cia Esp PM em 

nível de Companhia Independente.  No dia quinze de Julho de 2011 foi inaugurada a 

sede própria, situada á Avenida Nossa Senhora das Graças, 651, Bairro Guarapiranga, 

Ponte Nova. (MINAS GERAIS, 2014a) 

Segundo relato de Policiais Militares do Quadro da Reserva, em 1965, 

Ponte Nova era um Sub-Destacamento, com sede na Rua Major Soares, Centro, Ponte 

Nova. Não sabendo precisar as datas, posteriormente foi elevada, a Destacamento, 

Pelotão e em meados de 1980 foi elevada a 73ª Cia, sob comando de um capitão PM. 

Em meados de 1995 foi elevada a 73ª Cia Esp, sob o comando de um Major. (MINAS 

GERAIS, 2014a) 

Ao ser elevada a 73ª Cia PM a sede passou da Rua Major Soares para a 

Avenida João Batista Vigiano, Nº 39, Triângulo. Neste local, por diversas vezes a 

Companhia sofreu com as cheias do Rio Piranga que inundava o quartel, desabrigando 

os militares. No final do ano de 2008, uma forte enchente sobreveio sobre a cidade de 

Ponte Nova, ficando o Quartel quase que totalmente submerso as águas, causando 

destruição em mobiliários, instalações físicas, documentos, e outros, ficando inviável a 

permanência da sede da Unidade no local. 

O Comando da 21ª Cia PM Ind iniciou um intenso trabalho para a 

construção de uma sede longe das margens do Rio Piranga, em busca da melhoria da 

qualidade no ambiente de trabalho para os Policiais Militares, bem como a necessidade 

em atender melhor a sociedade no momento de adversidade, uma vez que, estando a PM 

em local abrigado, a preocupação seria em apenas socorrer a sociedade e não a PM e a 

sociedade. Com a construção da sede própria da 21ª Cia PM Ind, a Unidade possui 

agora um amplo auditório que passou a servir de ponto de apoio para reuniões com os 

NUDEPECs bem como recebimento e entrega de donativos aos desabrigados e 

desalojados. (MINAS GERAIS, 2014a) 
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A 21ª Cia PM Ind, sediada em Ponte Nova, é comandada atualmente pelo 

Major PM Luiz Faustino Marinho Júnior e possui uma responsabilidade territorial pelo 

policiamento ostensivo de ordem pública em 14 municípios: Rio Casca, Acaiaca, 

Amparo do Serra, Barra Longa, Guaraciaba, Rio Doce, Oratórios, Santa Cruz do 

Escalvado, Santo Antônio do Grama, São Pedro dos Ferros, Águas Férreas, Jequeri, 

Piedade de Ponte Nova, Urucânia. Os policiais militares do 1º e 2º Pelotões estão na 

sede da 21ª Cia PM Ind sob o comando do 1º Tenente Túlio Santos Gomes; o 3º pelotão 

é composto pelos municípios de Acaiaca, Amparo do Serra, Barra Longa, Guaraciaba, 

Rio Doce, Oratórios, Santa Cruz do Escalvado, e está sob o comando do 2º Tenente 

Emerson de Souza. A 118ª Cia PM é sediada em Rio Casca, tendo como comandante o 

Capitão Gustavo Gomes de Melo. São subordinados a 118ª Cia PM os destacamentos de 

Santo Antônio do Grama e São Pedro dos Ferros, e o 2º Pelotão com sede em Jequeri, 

Comandado pelo 2º Tenente Eliseu Pacheco, é responsável pelos municípios de Piedade 

de Ponte Nova e Urucânia. (MINAS GERAIS, 2014a) 

Figura 7: Responsabilidade Territorial da 21ª Cia PM Ind, sediada em Ponte Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 21ª Cia PM Ind 
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5.5.1 Projetos desenvolvidos pela PMMG em parceria com a comunidade nos 07 

bairros que possuem Nupdecs. 

                     a) Rede de Comércio Protegida 

 A 21ª Cia PM Ind em parceria com a ACIP/CDL (Associação Comercial 

e Industrial de Ponte Nova e Câmara dos Dirigentes Lojistas) visando dar mais 

segurança aos comerciantes do município de Ponte Nova, principal pólo comercial do 

Vale do Piranga, implantaram cerca de um ano a Rede de Comércio Protegida, que tem 

com estratégia de ação o combate à violência e a criminalidade através de uma rede 

integrada de solidariedade. (MINAS GERAIS, 2014a) 

O projeto tem como objetivo organizar melhor o comércio da região para 

coibir a ação de infratores e funciona com a instalação de dispositivos de segurança nos 

estabelecimentos, fazendo com que o acionamento da PM em caso de uma ação 

criminosa seja mais rápido. Destaca-se que todos os 07 bairros que têm instalado os 

Nupdecs na cidade de Ponte Nova possuem comércio e participam deste projeto. 

Trata-se de um projeto de integração entre polícia e comunidade, que 

através de discussões sobre segurança neste setor específico, proporciona a Polícia 

Militar ter uma melhor analise de suas atividades de segurança pública e propor 

soluções para os problemas locais em parceria com as entidades classistas. A idéia 

central é que na impossibilidade da Polícia Militar estar em todos os locais ao mesmo 

tempo, os próprios comerciantes se organizem, conhecendo melhor os seus vizinhos, 

funcionários e façam uma interação com eles de forma solidária atuando como “câmeras 

vivas”. (MINAS GERAIS, 2014a) 

A Rede está sob coordenação do Comandante do 1º Pelotão que mantêm 

os comerciantes sempre informados das ações criminosas dos golpistas, autores de 

furtos e roubos na cidade de Ponte Nova e região. Todos os comerciantes estão 

cadastrados e foram formados grupos para envio de mensagens SMS, estando em 

contato direto 24 horas por dia. 
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                    b) Base Comunitária Móvel  

Para garantir uma maior segurança e tranqüilidade a comunidade 

Pontenovense, a 21ª Cia PM Ind conta com os trabalhos dos militares empenhados na 

Base Comunitária Móvel (BCM), ferramenta importantíssima da PMMG na prestação 

de Serviços de Segurança Pública, integrada por policiais militares do 1º e 2º Pelotões / 

21ª Cia PM Ind. A ação está sendo realizada na sede da 21ª Cia PM Ind na cidade de 

Ponte Nova como também dá suporte aos principais eventos culturais e sociais em toda 

Área da UEOp, ficando posicionadas em pontos estratégicos de modo que aumente a 

ostensividade do policiamento. Além dos 04 (quatro) militares, a BCM possui mesa, 

cadeiras, 02 (duas) bicicletas, e vários equipamentos destinados ao atendimento da 

população. (MINAS GERAIS, 2014a) 

A Base atua com o objetivo de potencializar as ações de prevenção de 

atividades criminosas, proporcionando um contato mais próximo com a comunidade, 

buscando esclarecer dúvidas e levando informações aos cidadãos. A idéia da BCM é 

seguir o modelo de Polícia Comunitária, visando a aproximação da população com o 

Policial Militar. Os membros das comunidades visitadas elogiam a presença da Polícia 

Militar e relatam que estão se sentindo mais seguros com a presença de Policiamento 

Ostensivo nos Bairros. (MINAS GERAIS, 2014a) 

                     c) PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência)  

O PROERD é desenvolvido para os alunos (crianças e adolescentes) nas 

escolas do Ensino Fundamental e para adultos (Proerd para Pais). Os trabalhos didáticos 

são através de metodologia especialmente voltados para crianças, adolescentes e adultos 

e tem por objetivo transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de 

manter-se longe das drogas e da violência. (MINAS GERAIS, 2014a) 

Ministrado pelo Cabo José Flavio de Oliveira da Policia Militar de Ponte 

Nova a mais de oito anos, o PROERD, Programa Educacional de Resistência as Drogas 

e a Violência, já formou milhares de alunos das escolas públicas e particulares do 

município de Ponte Nova e em quase todos os municípios que compõem a 21ª Cia PM 

Ind. Nos 07 bairros que possuem os Nupdecs, cinco deles têm escolas que contam com 

http://unidadenoticias.blog.terra.com.br/2006/11/05/proerd-exemplo-de-cidadania-da-pm/
http://unidadenoticias.blog.terra.com.br/2006/11/05/proerd-exemplo-de-cidadania-da-pm/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drogas
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este projeto. São eles: Vila Alvarenga, Vila Oliveira, Triângulo, Ana Florência e Rasa. 

(MINAS GERAIS, 2014a) 

O PROERD para os pais de alunos tem como objetivo reforçar a 

importância da amizade e supervisão dos pais para com os filhos. O PROERD Pais é 

composto de cinco encontros de aproximadamente duas horas. Após quatro meses de 

curso as crianças recebem o certificado PROERD, ocasião que prestam o compromisso 

de manterem-se afastados e longe das drogas e da violência. (MINAS GERAIS, 2014a) 

5.5.2 Dados estatísticos nos bairro que possuem Nupdecs 

Os 07 bairros que têm instalados os Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil pelo motivo de serem considerados áreas de risco,  no que tangem à Defesa 

Civil, também possuem problemas relacionados à Segurança Pública, conforme dados 

estatísticos abaixo. A PMMG, sediada em Ponte Nova, dedica então uma atenção 

especial a estas comunidades por possuírem além dos problemas relacionados segurança 

pública, também podem ser acometidos por desastres naturais. (MINAS GERAIS, 

2014a) 

Ano 2012

Natureza Ana Florência Copacabana Nova Copacabana Raza Triângulo Vila Alvarenga Vila Oliveira

Furto 3 5 1 11 52 6 15 93

Roubo 0 0 0 2 1 0 0 3

Homicidio 0 1 0 1 4 4 1 11

Outras 21 10 3 77 220 184 21 536

Assitência 1 0 0 3 3 0 0 7

Total 25 16 4 94 280 194 37 650

Fonte: 21º Cia PM Ind de Ponte Nova

Ponte Nova / bairros

Total

Tabela 1: Estatística de ocorrências atendidas pela PMMG na cidade de Ponte Nova,  nos bairros que possuem 

NUPDECs no ano de 2012

 

 

Ano 2013

Natureza Ana Florência Copacabana Nova Copacabana Raza Triângulo Vila Alvarenga Vila Oliveira

Furto 5 4 1 9 26 20 11 76

Roubo 2 1 0 1 5 2 1 12

Homicidio 1 0 0 2 5 1 0 9

Outras 24 31 7 169 261 153 50 695

Assitência 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 32 37 8 181 297 176 62 793

Fonte: 21º Cia PM Ind de Ponte Nova

Ponte Nova / bairros

Total

Tabela 2: Estatística de ocorrências atendidas pela PMMG na cidade de Ponte Nova,  nos bairros que possuem 

NUPDECs no ano de 2013
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Jan/Fev 2014

Natureza Ana Florência Copacabana Nova Copacabana Raza Triângulo Vila Alvarenga Vila Oliveira

Furto 0 0 0 0 7 4 0 11

Roubo 0 0 0 0 2 0 0 2

Homicidio 0 0 0 0 1 1 0 2

Outras 4 7 2 23 54 29 8 127

Assitência 0 0 1 0 1 2 0 4

Total 4 7 3 23 65 36 8 146

Fonte: 21º Cia PM Ind de Ponte Nova

Ponte Nova / bairros

Total

Tabela 3: Estatística de ocorrências atendidas pela PMMG na cidade de Ponte Nova,  nos bairros que possuem 

NUPDECs nos meses de Jan e Fev de 2014
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

A seção tem por objetivo esclarecer os critérios adotados na realização da 

pesquisa que embasaram este trabalho, no que se refere ao tipo, natureza e método de 

abordagem, bem como no que se refere aos procedimentos, às técnicas e aos 

instrumentos de pesquisa. 

 

6.1 Tipo de pesquisa 

 

a) Quanto aos objetivos 

Para este estudo, foi utilizada a pesquisa descritiva, já que para se 

proceder a uma análise crítica da participação da Polícia Militar nos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil  foi necessário estabelecer uma relação entre 

os dados coletados e a forma de atuação dos policiais nas ações de Proteção e Defesa 

Civil. 

 

b) Quanto ao modelo conceitual operativo 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, através da verificação 

de legislação, documentos e diretrizes pertinentes ao assunto, obras correlatas e a 

realização de uma pesquisa de campo, com a aplicação de questionários e entrevistas. 

 

 

6.2  Natureza da pesquisa 

A pesquisa que foi realizada teve natureza tanto quantitativa quanto 

qualitativa, uma vez que se buscou através de questionários e entrevistas a 

generalização de opiniões e o levantamento de visões específicas sobre o objeto 

pesquisado. 

 

 

6.3  Método de abordagem 

Foi utilizado o método estruturalista através do estudo de documentos e 

de uma bibliografia sólida sobre o assunto pesquisado. Foi usado também o método 

Interacionismo Simbólico através da interação do pesquisador com o objeto pesquisado 

produzindo análises, idéias, conhecimentos e informações. 
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6.4  Método de procedimento 

Foi empregado o método monográfico e traços dos métodos estatístico e 

comparativo, pois pretendeu-se abordar o tema em profundidade, esgotando todas as 

suas possibilidades, estabelecendo-se, a partir dos dados verificados nas entrevistas e 

questionários, comparações relativas à participação da Polícia Militar.  

 

 

6.5  Técnicas 

 

a) Documentação indireta 

- Fontes primárias 

Foram pesquisados o Plano de Segurança Pública do Estado de Minas 

Gerias,  a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de 

Minas Gerais, a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança pública nº 

3.01.06/2011 – CG que Regula a Aplicação da Filosofia de Polícia Comunitária pela 

Polícia Militar de Minas Gerais e a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 que Institui a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de diretrizes, resoluções e manuais 

técnicos sobre o assunto.     

 

- Fontes secundárias 

Por meio da pesquisa bibliográfica, buscou-se uma maior aproximação, 

identificação e compreensão do problema, através do estudo de bibliografia específica e 

afim, bem como doutrinas relativas à Defesa Civil, de Polícia Comunitária e às noções 

de democracia, participação e mobilização comunitária, buscando demonstrar a 

interface entre os temas.  

              

b) Pesquisa de campo 

Foi realizada pesquisa de campo através de: 

                        - Entrevista aos 07 Presidentes de Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil, ao Coordenador Municipal de Defesa Civil de Ponte Nova, e ao Ex Cmt 

da Polícia Militar da Cidade. 

                        - Foi aplicado questionário aos oficiais, Sub Ten e Sgt que trabalham na 

cidade de Ponte Nova antes do ano de 2010, ano da criação dos Núcleos Comunitários 
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de Proteção e Defesa Civil, e continuam trabalhando até o presente momento, 

totalizando 21 militares. 

 

c) Universo a ser pesquisado 

 Foi utilizada uma Amostra Intensional e Significativa, pois as pessoas 

que foram pesquisadas tinham condições de responder com propriedade sobre assunto, 

além de ter dado sentido e significado ao objeto pesquisado. 

 

 d) Descrição do universo a ser pesquisado 

 - Entrevista com os 07 Presidentes de Núcleos Comunitários de Proteção 

e Defesa Civil, com o Coordenador Municipal de Defesa Civil de Ponte Nova e com o 

Ex Cmt da Polícia Militar da Cidade: estruturada; 

 

  - Questionário dirigido aos oficiais, Sub Ten e Sgt que trabalham na 

cidade de Ponte Nova antes do ano de 2010, ano da criação dos Núcleos Comunitários 

de Proteção e Defesa Civil, e continuam trabalhando até o presente momento, 

totalizando 21 militares: questionário com questões fechadas; 

                    

e) Tratamento Estatístico 

Para se verificar a comprovação ou não das hipóteses, utilizou-se da 

estatística descritiva, após a tabulação dos dados, para que sua análise e interpretação 

pudessem atender às questões de interesse desta pesquisa. 
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7. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

 

Nesta seção serão procedidas a apresentação, a análise e a interpretação 

dos dados coletados na pesquisa de campo, na busca da verificação das hipóteses 

levantadas neste trabalho. Para tanto, os dados serão tratados seguindo-se os objetivos 

específicos estabelecidos. Para uma melhor visualização e conferência, todas as 

entrevistas estão transcritas no apêndice A deste trabalho bem como os resultados do 

questionário aplicado aos oficiais, Sub Ten e Sgt que trabalham na cidade de Ponte 

Nova antes do ano de 2010, ano da criação dos Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil, total de 21 questionários aplicados, apêndice B. 

A análise será feita de acordo com as transcrições das entrevistas 

conforme apêndice A e com os questionários aplicados aos militares com suas respostas 

e gráficos de acordo com o apêndice B. A ordem para a realização das análises não será 

de acordo com a ordem das perguntas das entrevistas e dos questionários aplicados 

descritos nos respectivos apêndices. Com base no exposto, importante se faz destacar e 

esclarecer que durante o processo analítico deste capítulo, não teremos uma sequência 

numérica lógica e padrão no que diz respeito ao número do gráfico do questionário 

aplicado e analisado bem como ao número da pergunta das entrevistas realizadas e 

analisadas. 

 Será utilizado o método de análise das entrevistas fazendo um paralelo 

com as respostas dos questionários aplicados e vice versa, para que, através deste 

cruzamento das informações recebidas, juntamente com o embasamento teórico, 

possamos chegar às conclusões necessárias.  

 

7.1 Análise e a interpretação dos dados coletados na pesquisa de campo, através 

das entrevistas e questionários. 

 

a) Com o objetivo de verificar o tempo de residência nos bairros e os 

principais desastres que ocorrem foi feito o primeiro e segundo questionamento. 

Verificou-se que os Presidentes do NUPDECs residem no bairro por mais de 15 anos 

sendo que os principais desastres que ocorrem nestes bairros são alagamentos 

provocados pelo transbordamento do Rio Piranga, fato este confirmado pelo 

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Sr Cícero em sua entrevista. Este 
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período de permanência residindo no bairro oferece legitimidade para a escolha como 

presidente dos Nupdecs em 2010 pelo Compdec de Ponte Nova, pela facilidade de 

conseguir a mobilização da comunidade para a realização dos trabalhos que serão 

realizados em prol da comunidade a que representa. Este fato é importante, pois na 

visão de Henriques et al ( 2002b, p. 31 ) “se uma mudança se faz necessário é porque 

existem problemas que estão impedindo um bom funcionamento da sociedade. 

Mobilizar  portanto, é convocar estas vontades de pessoas que vivem no meio social 

para que as coisas funcionem bem e para todos, é mostrar o problema, compartilhá-lo, 

distribuí-lo, para que assim as pessoas se sintam co-responsáveis por ele e passem a agir 

na tentativa de solucioná-lo. Isto não implica a retirada da função do Estado de garantir 

a integração, a regulação e o bom funcionamento da sociedade. Mas implica que a 

própria sociedade gere meios de solucionar os problemas com os quais o Estado por si 

só não seja capaz de lidar”.  

Esta criação e formação de Nupdec está de acordo com a explicação dos 

movimentos sociais de Scherer-Warren ( 1999, p. 55 ) quando explana sobre  um de 

seus principais movimentos que são “os movimentos solidarísticos – movimentos de 

cooperação, parceria para resolução de problemas sociais e ações de solidariedade”. 

Além disto, o trabalho desenvolvido pelos Nupdecs está ligado à participação 

comunitária, e sobre isto Mafra (2006, p. 176) afirma que a participação popular na 

democracia e vida pública não pode se restringir ao voto. “Destarte, os processos 

políticos e participação na vida pública, nas democracias contemporâneas, de maneira 

alguma se restringem aos momentos eleitorais e decisórios, mas à própria capacidade de 

organização coletiva dos sujeitos. Tais sujeitos, imbuídos de vontade política, devem ser 

capazes de, quando for necessário, problematizar uma determinada realidade, a partir de 

suas vivências, publicizando conflitos e questões controversas, no intuito de chegar a 

regulamentações – estas últimas garantidas, portanto, pelo Estado”. 

 

b) O trabalho desenvolvido pela Defesa Civil de Ponte Nova e pelos 

Nupdecs nos respectivos bairros é importante para melhoria da qualidade de vida, 

portanto é fundamental serem conhecidos pelos policiais militares da cidade.  Com este 

objetivo foi feito o questionamento aos militares,  através da pergunta 1, se conheciam e 

tiveram contato com o Coordenador, o Sr Cícero, a resposta foi muito satisfatória pois 

63% conheciam a Compdec e tiveram contato com o coordenador e 26% conheciam a 

Compdec, conforme gráfico abaixo: 
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Além disto, com o objetivo importante também de verificar o 

conhecimento dos militares sobre a existência dos NUPDECs bem como de seus 

presidentes, através da pergunta 4 do questionário. Verificou-se que com exceção do 

bairro Ana Florência, cujo presidente é o Sr Dimas, todos os outros seis são conhecidos 

por militares, conforme gráfico abaixo: 
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Este conhecimento tanto do Coordenador da Defesa Civil bem como dos 

Presidentes dos Nupdecs, são importantes, pois eles são os produtores sociais dos 

processos de mobilização segundo Toro ( 1997, p. 38 ), ou seja, “ o produtor social é 

aquela pessoa ou instituição que tem a capacidade de criar condições econômicas, 

institucionais, técnicas e profissionais para que a mobilização aconteça. Ele é 

responsável por viabilizar o movimento, por conduzir as negociações que vão lhe dar 

legitimidade política e social. O produtor social possui a intenção de transformar a 

realidade, tem certos propósitos de mudança e se dispõe a apresentar e compartilhar 

esses propósitos com as outras pessoas, que vão lhe ajudar a explicitá-los, ampliá-los e, 

é claro, a alcançá-los. (TORO, 1997, p. 38 )”. 

 

c) Segundo Castro (1999, p. 10), “defesa civil é o conjunto de ações 

preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas destinadas a evitar 

ou minimizar desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade 

social”, o mesmo autor acrescenta que: “A finalidade da defesa civil é promover a 

segurança global da população, em circunstâncias de desastres naturais [originados em 

fenômenos ou desequilíbrios da natureza], antropogênicos [resultantes da intervenção 

ativa ou omissiva do homem] e mistos. O objetivo da defesa civil é a redução dos 

desastres, que abrange os seguintes aspectos globais: prevenção de desastres; 

[mitigação;] preparação para emergências e desastres; resposta aos desastres; e, 

reconstrução [ou recuperação] (CASTRO, 1999, p. 10)”. Para que os policiais militares 

possam participar ativamente das ações de defesa civil é fundamental que eles tenham 

conhecimento do assunto. Com este objetivo foi questionado, através da pergunta 2, se 

os militares já participaram de algum tipo de treinamento e capacitação em Defesa 

Civil. Verificou-se que nem todos tiveram a oportunidade de serem capacitados neste 

assunto, conforme gráfico abaixo: 
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Esta análise poderia ser preocupante, porém ao questionarmos, através da 

pergunta 3, o que era Defesa Civil para eles, obtivemos um resultado satisfatório, 

conforme tabela abaixo, o que nos mostra que, apesar de alguns não serem capacitados 

em Defesa Civil, todos tem um perfeito entendimento das suas ações e importância 

delas para a comunidade. 

Tabela 1: Percepção  dos  militares  da  PMMG  que  trabalham  no  Município  de  

Ponte Nova sobre o que é Defesa Civil. 

 

Afirmativa 
Verdadeiro Falso 

O conjunto de ações preventivas, preparativas, de socorro, 

assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar 

os efeitos dos desastres, preservar o moral da população e 

restabelecer a normalidade social. 

 

100% 

 

 

É o órgão responsável pela elaboração de Inquéritos Policiais 

Civis. 

 

 

 

100% 

É o órgão responsável para tirar as pessoas das áreas de risco 

de desastres ou avisá-las quando estiver próximo de acontecer. 

 

100% 
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É o órgão responsável para socorrer e dar assistência a 

população quando da ocorrência de um desastre na cidade, 

como aqueles relacionados ao período chuvoso, tais como 

enchentes, enchurradas, inundações dentre outros 

 

100% 

 

 

     Fonte: Pesquisa de Campo 

 

d) Segundo Reis (2010, p.56) o foco dos trabalhos de uma Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil 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). 

 

Para que isto ocorra é necessário analisarmos a realização das ações de 

prevenção, preparação e resposta pela Defesa Civil de Ponte Nova e como a Polícia 

Militar apóia estas ações que são fundamentais para os respectivos moradores dos 

bairros considerados de risco. Com este objetivo foi feito o terceiro questionamento  aos 

presidentes dos Nupdecs  e ao Compdec de Ponte Nova, a saber: Dentre as ações de 

Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a PMMG participa em apoio a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

 Verificou-se então que em todas as três ações há uma participação 

efetiva da PMMG, senão vejamos: 
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Prevenção 

- verificação dos locais de risco da cidade;  

- campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem 

em locais de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais 

de deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

Preparação 

- treinamentos para capacitar os Nupdes 

- monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área 

de risco com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

Resposta 

- Socorro aos feridos; 

- Retirada das famílias da área de risco; 

- Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário 

do desastre; 

- Segurança da área atingida pelo desastre 

- Apoio na gestão do desastre 

 

O Marco de Ação de Hyogo (MAH) trata-se de um importante 

instrumento adotado pelos Estados Membros das Nações Unidas, que tem por escopo 

reduzir as vulnerabilidades às ameaças naturais em todo o mundo. (NAÇÕES UNIDAS, 

2005). A realização destas ações desenvolvidas pela Defesa Civil de Ponte Nova, 

através das Nupdecs, com o apoio da PMMG está em conformidade com as 

recomendações do Marco de Ação de Hyogo (MAH). Em suas assertivas, Guimarães, 

Guerreiro e Peixoto (2008) afirmam que o Marco de Hyogo traz recomendações válidas 

para todos os países no tocante aos desastres: 

[...] cinco recomendações visando à incorporação desse tema de desastres 

nas políticas nacionais dos países de todo o mundo; são eles: 

1) Garantir que a redução do risco de desastres seja uma prioridade 

nacional e local, acompanhada de  uma sólida base institucional para sua 

implementação;   

2) Identificar, levantar, avaliar os riscos dos desastres, e melhorar os 

sistemas de alertas antecipados;  

3) Utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para criar uma 

cultura de segurança e resiliência; em todos os níveis;  
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4) Reduzir os fatores fundamentais do risco;  

5) Fortalecer a preparação nos casos de desastres para uma resposta 

eficaz em todos os níveis (GUIMARÃES, GUERREIRO E PEIXOTO, 2008, p.12). 

 

Estas ações são fundamentais para a Defesa Civil de Ponte Nova, por 

isto, foi necessário fazer um paralelo com o trabalho realizado pelos militares. Com este 

mesmo objetivo de verificar a participação dos policiais nas ações de defesa civil no 

município, foi questionado aos militares, através da pergunta 5,  quais as ações de 

defesa civil realizadas pela Defesa Civil  no município que houve participação da 

PMMG apoiando a Compdec – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

De acordo com a tabela abaixo, contatou-se que os integrantes da PMMG  participam 

efetivamente destas três ações. Apesar de uma parte dos militares desconhecer as ações 

de defesa civil pela falta de capacitação e com isto não ter o entendimento real de quais  

as ações que eles executam e são típicas de defesa civil, a grande maioria afirmou ter 

participado efetivamente das ações de desenvolvidas pela Defesa Civil Municipal, 

corroborando com os dados colhidos com as entrevistas dos Nupdecs. 

 

Tabela 2: Participação de integrantes da PMMG de Ponte Nova em apoio às ações 
de Defesa Civil realizadas pela Defesa Civil Municipal. 

 

Ações Percentual 

Prevenção. Através da verificação dos locais de risco da cidade;  
campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que 

vivem em locais de risco para acompanhamento da ameaça 

(aumento do nível do rio ou sinais de deslizamento) e possíveis 

treinamento de retiradas de famílias, levantamento dos recursos 

existentes no município para atuação na hora do desastre; 

63% 

Preparação. Por meio da monitorização da elevação do rio, alertar 

e avisar os moradores da área de risco com  a possível preparação 

de como será a retirada de famílias dos locais de risco; 

treinamento em assuntos de defesa civil. 

63% 

Resposta. Realizando o socorro aos feridos, a retirada das famílias 

da área de risco, apoio na organização de abrigos temporários, 
distribuição de material de ajuda humanitária e apoio na 

reabilitação do cenário do desastre; 

68% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Para uma maior comprovação da participação da PMMG nas ações de 

Defesa Civil em apoio a Compdec, foi questionado aos militares da cidade, através da 

pergunta 7, quantas ocorrências típicas de Defesa Civil (prevenção, preparação e 
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resposta), eles atenderam nos bairros que possuem Nupdec. Segundo o gráfico abaixo, 

verificou-se que em todos os bairros que possuem Nupdec, militares atenderam 

ocorrência típica de Defesa Civil, o que mostra a importância da PMMG nas ações de 

Defesa Civil nestes bairros: 

 

 

 

e) A diretriz para a produção de serviços de segurança nº 03.01.06/2011, 

(MINAS GERAIS, 2011, p. 10) enfatiza que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

tem como principais linhas de ação: ênfase nas pessoas, liderança participativa, 

inovação na solução de problemas, foco na sociedade e no cidadão, polícia orientada 

para a solução de problemas e melhoria contínua da qualidade de vida das comunidades.  

Com o objetivo de avaliar a importância das ações de Proteção e Defesa 

Civil que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal, foi feito o quarto 

questionamento aos presidentes dos Nupdecs e ao Compdec de Ponte Nova, a saber: 

Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil que a 

PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

Todas as respostas foram unânimes em afirmar que ações de Proteção e 

Defesa Civil que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal são fundamentais, 

mostrando a importância da participação da PMMG nestas ações e na participação da 
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resolução dos problemas destas comunidades. Além de cumprir o que instrui a Diretriz 

da PMMG já descrita anteriormente, esta participação nas ações de Defesa Civil no 

município aplica o ensinamento de Rosenbaum (2002, p. 33)  que afirma: “A polícia 

passa a empenhar-se em conhecer a comunidade e a tornar-se parte visível do cenário 

comunitário. Ao agir desta maneira, a polícia passa a ser capaz de ajudar na proteção 

coletiva ou individual da comunidade e a intervir nos estágios iniciais para prevenir 

problemas”.  Destacaremos três respostas para uma reflexão: 

O Sr Dimas do bairro Ana Florência afirma: “É boa. Atende direitin na 

hora que a gente precisa. A gente liga e a policia militar atende direitin em tudo que 

precisamos. Às vezes agente liga para prefeitura e ela não faz nada, mas quando liga 

para polícia, ela responde, ela chama o Cícero e ai nós somo atendido”.   

Para o Sr José Aquino do bairro Copacabana: “Ela e essencial para os 

moradores da comunidade, pois as pessoas ouvem mais a polícia, as pessoas respeitam a 

polícia, por isto o trabalho da defesa civil com a polícia é importante”.  

O Sr José Rosinha do bairro Triângulo afirma: “Eu acho é importante 

porque tanto a defesa civil quanto a policia militar, é automaticamente eles estão 

presente em tudo isso. Os trabalho de orientação, de prevenção  que é desenvolvido 

junto a comunidade é de suma importância para poder estar treinando essas famílias 

orientando a comunidade como agir  em caso do rio encher”. 

 

f) 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”. 

Com o objetivo de verificar se a participação da PMMG nas ações de 

defesa civil contribui para a melhoria da sensação de segurança, foi feito o quinto 

questionamento aos presidentes dos Nupdecs e ao Compdec de Ponte Nova, a saber: 

Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa Civil no seu 

bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem como da confiança na 

Instituição? Por que? 

Todas foram unânimes em afirmar que esta participação melhora a 

sensação de segurança na comunidade bem como na confiança na Instituição pois ela 
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conhece e apóia na solução dos seus problemas. Quando a PMMG participa das ações 

de Defesa Civil ela está exercendo a filosofia da Polícia Comunitária ao buscar a  a 

melhoria da qualidade de vida de todos, sendo estas ações relatadas por 

TROJANOWICK que 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”. (TROJANOWICK; 

BOCQUEROUX, 2003, p. 13). Destacaremos três respostas para uma reflexão. 

O Coordenador da Defesa Civil, Sr Cícero afirma: “Sim os moradores 

vão adquirindo maior confiança na PMMG, pois com a participação da PMMG nas 

reuniões do NUDEC nas campanhas de capacitação e conscientização os moradores se 

aproximam mais da PMMG e por este motivo a confiança é aumentada. Com o aumento 

da confiança, há uma interação maior com os integrantes da PM, assim há um 

entendimento melhor das ações desenvolvidas pelos militares o que melhora a sensação 

de segurança por parte da comunidade, pois sabe que a PM estará sempre por perto”. 

O Sr Adalberto do bairro Vila Oliveira afirma: “Não só contribui como é 

fundamental. Acho importantíssima a participação da policia, que dá credibilidade, dá o 

respeito necessário, a comunidade a sociedade ao ver que a PM trabalha com a 

comunidade com seriedade, o trabalho que esta sendo desenvolvido é visto por todos. A 

policia né está presente, atenta e participante do processo, é fundamental. Com isto, a 

comunidade confia mais e se sente mais segura”. 

O Sr José Aquino do Bairro Copacabana afirma: “Contribuiu e muito. 

Porque ela corre até as casas, ajuda a retirar as pessoas. Quando alguma casa está 

caindo, no caso de inundação, a contribuição dela é muito grande. As pessoas ouvem e 

saem correndo seguindo as orientações da polícia e da defesa civil. Com isto, a 

comunidade passa a confiar mais na PM e sempre procura quando precisa”. 

 

g) Após esta constatação por parte dos Presidentes dos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil e do Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil da importância da participação da PMMG nas ações da Defesa Civil e que 

conseqüentemente melhora a sensação de segurança nas comunidades e confiança na 

Instituição, com este mesmo objetivo a ser verificado, foi questionado aos militares 

sobre a utilidade na segurança pública, do trabalho executado em ações de defesa civil. 

Para isto foi feito a pergunta 9 do questionário, a saber: Em relação à comunidade em 
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que V. Sa está prestando serviço, o seu apoio às ações de Proteção e Defesa Civil no 

Município de Ponte Nova está sendo útil para: 

De acordo com a tabela abaixo, ficou constatado que a visão dos 

militares é muito similar às respostas dos Presidentes dos Nupdecs e do Compdec, 

ressaltando que nenhum militar acha que este trabalho não está sendo útil para a vida 

profissional. Pela percepção dos militares ficou claro que a comunidade não é resistente 

à aproximação no apoio as ações de proteção e defesa civil. Esta constatação reforça o 

posicionamento da literatura analisada acima, (TROJANOWICK; BOCQUEROUX, 

2003, p. 13) e (MARCINEIRO e PACHECO, 2005, p. 84). Senão vejamos o resultado: 

 

Tabela 4: Em relação à comunidade que os militares de Ponte Nova estão 

prestando serviço, o apoio às ações de Proteção e Defesa Civil, está sendo útil 

para: 

 

Resposta dos Militares Resposta 

Aproximar a PMMG da comunidade e conhecer seus problemas 79% 

Interagir com a comunidade e apoiar na solução de problemas 68% 

Relacionar com os diversos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais presentes no município; 

42% 

Melhorar a sensação de segurança da comunidade bem como da 

confiança na Instituição, 
79% 

Não está sendo útil  para a minha atividade profissional 0% 

A comunidade é resistente à minha aproximação no apoio as ações 

de proteção e defesa civil. 
0% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

h) Na visão de Kahn (2002, p.99 apud REIS, 2010, p.31), “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”. 

 

Com o objetivo de verificar como ocorre na prática o relacionamento da 

PMMG com os integrantes dos Nupdecs, foi feito o sexto questionamento aos 

presidentes dos Nupdecs e ao Compdec de Ponte Nova, a saber: Como ocorre na prática 

o processo de relacionamento de integrantes da PMMG com os integrantes dos 
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Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, atendimentos de 

ocorrências, ou outras formas? 

 

Todos os presidentes dos Nupdecs e o Compdec foram unânimes em 

afirmar que este processo de relacionamento ocorre em reuniões na Prefeitura, no 

Quartel da PMMG e nas comunidades quando da realização de campanhas educativas, 

preventivas e preparativas. Mais uma vez ficou clara a importância da participação da 

PMMG nas ações de Defesa Civil, pois como verificamos pelos entrevistados, eles têm 

livre acesso ao Quartel da PMMG durante as reuniões, há uma participação efetiva da 

PM na tomada de decisões para o bem da comunidade, bem como há uma aproximação 

efetiva dos Policias Militares da população nos bairros durante as diversas campanhas 

de orientação aos moradores realizados pela Compdec e PMMG. Fundamental se faz 

destacar que ROLIM exalta a figura deste policial que participa destas ações de defesa 

civil quando afirma: “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)”. 

 

i) Com o objetivo de verificar se nestes bairros que são considerados 

áreas de risco pela Defesa Civil Municipal, também apresentam problemas relacionados 

a segurança pública, foi feita a sexta pergunta no questionário aplicado aos policiais 

militares, versando sobre o atendimento de ocorrências policias nos bairros que 

possuem Nupdecs. Constatou-se, de acordo com o gráfico abaixo, que todos os bairros 

ocorreram problemas de Segurança Pública e necessitaram de atendimento por parte da 

PMMG.   
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j) Após constatação que nestes bairros existem problemas relacionados à 

Segurança Pública, fizemos o sétimo questionamento aos presidentes dos Nupdecs e ao 

Compdec de Ponte Nova com o objetivo de verificar se durante as atividades 

relacionadas a defesa civil, há um processo de construção de soluções para os problemas 

de segurança pública nestes bairros, a saber: No relacionamento existente entre a 

PMMG e os Nupdecs, a comunidade aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir 

ações relacionadas à criminalidade ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG 

ouve estas sugestões e reivindicações e procura apresentar soluções? 

Todos os presidentes dos Nupdec e o Comdec foram unânimes em 

afirmar que durante as reuniões e encontro a comunidade aproveita para reivindicar 

ações na área de Segurança Pública e que os militares procuram apresentar soluções, ou 

seja, após apresentados os problemas de segurança pela comunidade, há uma certeza 

que a PMMG também fará todos os esforços para resolver estes problemas nos bairros. 

Destacaremos três respostas para reflexão. 

Sr Adalberto do bairro Vila Oliveira afirma: “Das reuniões que tenha 

participado o assunto principal é de defesa civil, porém os policiais escutam as 

sugestões e reivindicações referentes a segurança pública dos participantes. Quando 

surge questões de segurança pública, a polícia militar acata, anota e procura resolver os 
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problemas. Todos percebem que quando é chamada, a policia militar procura responder 

imediatamente as necessidades das pessoas”. 

Sr Dimas do Bairro Ana Florência afirma: “Apresenta sim, agente 

procura pedir policiamento para resolver problemas esquisitos que acontece no bairro. 

Aí o policial anota e as depois nos procura no bairro para verificar estas coisas e procura 

resolver. Muitas coisas eles resolve, mas outras não. Eles mostra que eles prende os 

bandido, mas depois tá tudo solto”. 

Sr Cícero, Compdec afirma: “Sim a PMMG durante as diversas 

atividades realizadas em conjunto com os Nupdecs escuta as sugestões e reivindicações 

referentes a segurança pública. Quando alguma ação referente a algum problema na 

comunidade já foi solucionado pela PMMG, há um agradecimento, porém quando o 

problema relatado é desconhecido a PMMG anota, e durante o período até a próxima 

reunião, eles procuram tomar as providências necessárias para a solução, sendo que na 

próxima reunião fala qual providência foi tomada”. 

 

Com este mesmo objetivo, ou seja, de verificar se durante as atividades 

relacionadas à defesa civil, há um processo de construção de soluções para os problemas 

de segurança pública nestes bairros, foi questionado ao militares, através da pergunta 8, 

o seguinte: Durante as diversas ações de Defesa Civil que V. Sa. ou integrantes da Cia 

PM executam em apoio a Defesa Civil a comunidade aproveita para  esclarecer, 

reivindicar e sugerir  ações relacionadas à criminalidade ou outras questões de 

Segurança Pública? 

De acordo com a tabela abaixo, chegamos à seguinte constatação: 

Tabela 3: Durante a execução de ações de Defesa Civil, executadas pelos militares 

de Ponte Nova, a comunidade aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir 

ações relacionadas à criminalidade ou outras questões de Segurança Pública. 

 

Resposta dos Militares Resposta 

Sim, frequentemente as pessoas aproveitam para solicitar 

intervenções de segurança pública e colocar os problemas da 
criminalidade local. 

58% 

Sim, mas foram poucas as vezes que isso aconteceu. 21% 

Não. Quando estou apoiando as ações de defesa civil, geralmente as 

pessoas estão focadas no assunto relativo aos desastres. 
5% 

Nunca executei ação de Defesa Civil em apoio a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil. 
16% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Trata-se de um resultado expressivo na busca de soluções de problemas 

de Segurança Pública durante as ações de Defesa Civil executada pelos militares em 

apoio a Compdec, mostrando uma relação de confiança na Instituição na tentativa de 

resolvê-los. Ficou constatado por 79% dos entrevistados que durante as atividades de 

defesa civil executadas pelos policiais, as pessoas aproveitam para solicitar intervenções 

de segurança pública e colocar os problemas da criminalidade local. É importante 

destacar que 16% dos entrevistados não foram procurados para a resolução dos 

problemas de Segurança Pública pelo motivo de não ter executado ações de defesa civil, 

o que nos leva a crer que se tivessem executados estas ações, com certeza, poderiam  ter 

sido procurados para a  resolução dos problemas de segurança.  

Ficou constatado também pelas entrevistas realizadas aos presidentes de 

Nupdec e ao Compdec que após apresentados os problemas de segurança pela 

comunidade, há uma certeza que a PMMG também fará todos os esforços para resolver 

estes problemas de segurança nos bairros, conforme analisamos anteriormente.  

Sobre esta perspectiva, Rolim é bastante claro ao fazer a seguinte 

afirmação: “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)”.  

 

l) Com o objetivo de constatar se nos bairros que possuem Nupdecs 

possuem outra entidade ou associação que trata assuntos de segurança, foi feito o oitavo 

questionamento aos presidentes dos Nupdecs de Ponte Nova, a saber:  No seu bairro que 

pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade ou Associação 

Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar de assuntos de 

Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade? Quais? 

A grande maioria respondeu que não, porém alguns responderam que 

existem Associação Comunitária, porém elas não tratam de assuntos de segurança no 

seu bairro. Destaco a resposta do Sr Edson São José do Bairro Nova Copacabana que 

afirma: “Existe Associação Comunitária mas nunca existiu essa reunião. Eles nunca nos 

procurou para resolver problema de segurança”. 
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Com base nestas respostas, contata-se que os Núcleos Comunitários de 

Proteção e Defesa Civil, muitas vezes através de seus presidentes, são talvez, a principal 

oportunidade que as comunidades destes bairros têm de ter acesso a PMMG para a 

resolução de problemas de Segurança Pública. Com base nestas respostas, ficou 

evidente também a importância da participação da PMMG nas ações de Defesa Civil 

através dos Nupdecs para a resolução dos problemas da comunidade na busca da 

melhoria da qualidade de vida, que a princípio podem parecer ser somente aqueles 

relacionados à Defesa Civil, porém ficou claro que os problemas relacionados com a 

Segurança Pública também são discutidos e analisados neste espaço democrático para 

serem resolvidos.  Sobre esta constatação é importante destacar a afirmação de Skolnick 

e Bayley (2002, p.37), “no contexto da resolução de problemas, dizem que: [...] as 

polícias devem desenvolver uma habilidade para analisar os problemas sociais, trabalhar 

com outras pessoas para encontrar as soluções, escolher os enfoques mais viáveis e de 

menor custo, advogar vigorosamente a adoção dos programas desejados, e monitorar os 

resultados dos esforços de cooperação”. 

 

m) Com o objetivo de constatar se o Coordenador da Defesa Civil já foi 

procurado por integrantes da PMMG para realizar intervenções nos bairro que 

melhorem a resolução dos problemas de segurança pública, foi feito um questionamento 

específico ao Compdec de Ponte Nova, Sr Cícero, através da pergunta 8 da entrevista, a 

saber: A PMMG já solicitou de você, como Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, fazer intervenções específicas de competência da Prefeitura nos bairros 

em questão, ou outros, para a resolução de questões de Segurança Pública ou melhoria 

da qualidade de vida da comunidade? Quais?   

A resposta foi bastante significativa e importante, senão vejamos: “ Sim, 

a PMMG já solicitou da Defesa Civil várias vistorias em residências ou em taludes e 

outros detectados em patrulhamento, e vários pedidos de demolição de residências 

abandonadas e com estrutura física danificada que serve de esconderijo de criminosos, 

locais de prostituições e esconderijo de drogas. A PMMG sempre procura a Defesa 

Civil para apoiar em ações de Segurança Pública na cidade quando é fundamental uma 

intervenção específica da Prefeitura Municipal. 
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n) Com este mesmo objetivo de constatar se o Coordenador da Defesa 

Civil já foi procurado por integrantes da PMMG para realizar intervenções nos bairro 

que melhorem a resolução dos problemas de segurança pública, foi feito um 

questionamento ao Cap Jayme, através da pergunta 8 da entrevista: A PMMG já 

solicitou do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, fazer intervenções 

específicas de competência da Prefeitura nos bairros em questão, ou outros, para a 

resolução de questões de Segurança Pública ou melhoria da qualidade de vida da 

comunidade? Quais? 

Como na resposta do Coordenador da Defesa Civil de Ponte Nova, a 

resposta do Cap Jayme foi bastante significativa e importante também, senão vejamos: 

“O Cícero da Defesa Civil de Ponte Nova  naturalmente tem um estreito contato com o 

prefeito e secretários, então muitas vezes após ouvirmos as denúncias das pessoas o 

próprio Cícero assume o compromisso de repassar as demandas para os secretários 

municipais. Posso citar de exemplo, a questão de falta de calçamento que dificulta a 

passagem de viaturas, assim como iluminação precária ou lotes que precisam de 

capina/limpeza e que servem de local de homizio para criminosos. São situações que 

prejudicam a segurança nos bairros e que podem ser facilmente resolvidas pela equipe 

da secretaria de obras do município ou do setor de posturas, então mais uma vez é 

possível afirmar o caráter positivo das reuniões de Defesa Civil e o aproveitamento da 

oportunidade para serem discutidas outras questões de segurança pública”. 

Com base nestas respostas, podemos afirmar que a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil é um órgão municipal importante para a PMMG 

buscar soluções para os problemas relacionados à área de Segurança Pública nos seus 

diversos bairros. Sobre esta constatação é importante destacar o que afirma Freitas 

(2003, p.22) “trata das características comuns da polícia comunitária, que apontam 

justamente para esta questão, onde se destaca: [...]  c) a importância da formação das 

parcerias da polícia com ONG’s, igrejas, escolas, associações, prefeituras, empresas e 

outros, não somente para a obtenção de recursos adicionais para a produção de serviço, 

mas para uma troca recíproca de informações e uma sinergia de esforços”; 

Com base ainda nesta constatação é importante destacar também o que 

afirma Brito, et al. (2007, p.3),  pois ele 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 
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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)”. 

 

o) Segundo Reis (2010, p.55) 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 ). 

 

Com base nesta afirmativa e com o objetivo de verificar a importância 

dos Nupdecs no contexto municipal, foi feito o nono questionamento aos presidentes 

dos Nupdecs de Ponte Nova, ao Compdec e ao Cap Jayme, através do décimo 

questionamento, sendo perguntado: Você considera que através dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil é possível congregar as lideranças comunitárias, as 
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autoridades policiais e os de outros órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção 

de medidas práticas que resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no 

que se refere aos desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de 

segurança? 

Todos foram unânimes em afirmar a importância dos Nupdecs na 

congregação de lideranças para a busca da melhoria da qualidade de vida nas ações de 

defesa civil e fortalecimento dos órgãos de segurança. Destacaremos quatro respostas 

que mostram a opinião de todos os entrevistados: 

Sr Cícero, Compdec de Ponte Nova, afirma: “Sim, uma reunião com 

participação de vários órgãos de seguranças e da administração pública será mais fácil 

tomar as providências necessárias em qualquer área, pois nesta reunião poderá ser 

definido as obrigações de cada setor e com uma certa obrigação de resolver, pois estará 

relatado em ata  e assinado pelos participantes. Com isto, todos procuram resolver 

problemas da comunidade, cada órgão em sua área, porém todos se ajudando para uma 

melhor qualidade das respostas”. 

Cap Jayme da PMMG afirma; “Com certeza. Não tenho dúvidas que se 

ocorrer maior proximidade entre os núcleos e a Polícia Militar os resultados serão 

positivos não só nas questões de defesa civil, mas também nas mais diversas questões 

de segurança pública dentro dos princípios de Polícia Comunitária”. 

Sr Adalberto do bairro Vila Oliveira afirma: “Com certeza hoje o cidadão 

gritar sozinho vamos dizer assim por socorro é quase que impossível de ser ouvido e a 

partir do momento que a comunidade se organiza né, se mobiliza eu acho que 

conseguimos resolver as nossas necessidades. Ponte Nova tá um pouquinho devagar e a 

gente vai conseguindo é o fortalecimento destas comunidades e quando uma tiver este 

tipo de problema, né de necessidade é reunir todas elas em prol de um bem comum, só 

assim vai se conseguir né, nos tivemos problemas no bairro na gestão anterior nos 

acionamos através da associação de bairros, teve representante,  teve o prefeito no 

bairro, mas assim como foi a questão de um bairro só, de uma pequena reivindicação 

muitas vezes a gente não foi ouvido. Hoje com uma organização maior, com a presença 

da Defesa Civil e Polícia Militar, conseguimos melhores resultados, mostrando que o 

povo unido consegue mudanças”. 

Sr José Rosinha do bairro Triângulo afirma: “Eu acho que sim, pois um 

pau só não faz mata virgem, então uma pessoa só é muito difícil conquistar todo mundo. 
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Quando muitas pessoas unidas procuram resolver os problemas da comunidade fica 

mais fácil”. 

Sobre esta constatação verificada nas respostas dos entrevistados é 

importante destacar a afirmativa de Marcineiro e Pacheco ( 2005, p. 94), a saber:  “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 

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)”. 

 

p) Com base nesta constatação descrita acima, nas afirmativas dos 

autores explicitados e com o mesmo objetivo de verificar a importância dos Nupdecs no 

contexto municipal, foi questionado aos militares através da pergunta 10 do 

questionário aplicado, o seguinte: “A participação da PMMG nas ações de Proteção e 

Defesa Civil, através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível congregar as 

lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros órgãos públicos ligados, 

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

vida das comunidades em área de risco no que se refere aos desastres e 

conseqüentemente um fortalecimento da Instituição PMMG, pois potencializam as 

ações de Polícia Comunitária, aproximando  o policial militar da comunidade, na busca 

de soluções para seus problemas.” Qual é a sua opinião? 

 

De acordo com a tabela abaixo, podemos verificar que 100% dos 

militares concordam com esta afirmativa, sendo que 79% concordam totalmente, 

criando assim uma sinergia com as respostas das entrevistas feitas aos presidentes do 

Nupdecs e ao Compdec de Ponte Nova, analisada anteriormente. Isto nos leva a concluir 

que a participação da PMMG nas ações de defesa civil, através dos Nupdecs, cria 

impactos relevantes e significativos na segurança pública bem como nas ações de defesa 

civil realizadas nas comunidades do município.  
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Tabela 5:  Em relação a afirmativa: “ A participação da PMMG nas ações de 
Proteção e Defesa Civil, através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é 

possível congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de 
outros órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas 

que resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades em área de 

risco no que se refere aos desastres e conseqüentemente um fortalecimento da 

Instituição PMMG, pois potencializam as ações de Polícia Comunitária, 

aproximando  o policial militar da comunidade, na busca de soluções para seus 

problemas.” Qual é a sua opinião? 
 

Resposta dos Militares Resposta 

Concordo totalmente 79% 

Concordo parcialmente 21% 

Não tenho opinião a esse respeito 0% 

Discordo parcialmente 0% 

Discordo totalmente 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

q) Com o objetivo de constatar a abrangência das ações desenvolvidas 

pelo policial comunitário, foi questionado aos militares através da pergunta 11 do 

questionário aplicado, o seguinte: “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 desenvolvida pela Polícia Militar no seu município?” 

De acordo com a tabela abaixo, podemos verificar que 100% dos 

militares concordam com esta afirmativa, sendo que 79% concordam totalmente, 

mostrando que atualmente os integrantes da PMMG na cidade de Ponte Nova têm a 

percepção formada da importância da filosofia de polícia comunitária para a resolução 

dos problemas da comunidade bem como da melhoria da qualidade de vida. Sendo 

assim, ao participar das ações de defesa civil no município, se torna mais fácil o 

desenvolvimento das ações de polícia comunitária, conseqüentemente facilita as 

resoluções  do problemas de segurança pública. 
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Tabela 6: “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? 
 

Resposta dos Militares Resposta 

Concordo totalmente 79% 

Concordo parcialmente 21% 

Não tenho opinião a esse respeito 0% 

Discordo parcialmente 0% 

Discordo totalmente 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Sobre esta constatação verificada nas respostas dos questionários 

aplicados é importante destacar a afirmativa de Cerqueira (2001, p.55), “A resolução de 

problemas é o cerne da função da polícia comunitária sendo definida como, [...] 

processo através do qual são identificadas as preocupações específicas da comunidade, 

ou seja, os seus problemas, e com ela (comunidade) se procuram os instrumentos mais 

apropriados para enfrentar estes problemas. A par deste enfoque, o autor define 

problema como: [...] qualquer situação que cause alarme, dano, ameaça ou medo, ou 

que possa evoluir para um distúrbio na comunidade, principalmente incidentes que 

possam parecer isolados, mas que possuem certas características comuns, tais como um 

padrão, uma vítima, ou uma localização geográfica comum”. 

 

r) Tendo como escopo constatar este posicionamento dos militares 

pesquisados quanto ao policial comunitário bem como verificar a importância das ações 

de defesa civil para as ações de polícia comunitária, foi questionado ao Cap Jayme, 

através da pergunta 11, o seguinte; “Como você considera que as ações de defesa civil 

potencializam as ações de Polícia Comunitária”?  
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Destacamos a sua resposta: “A partir do momento que a Polícia Militar 

se reúne com representantes das comunidades e busca ações conjuntas, isso é fazer 

“Polícia Comunitária” diante a aproximação, aos contatos, a troca de informações e tudo 

isso além de resultar em ações diversas, não tenho dúvidas de que irá contribuir de 

maneira muito positiva para a imagem da Polícia Militar”. 

 

A resposta do militar veio a confirmar a percepção dos militares da 

PMMG de Ponte Nova, constatando que ao participar das ações de defesa civil no 

município, se torna mais fácil o desenvolvimento das ações de polícia comunitária, 

conseqüentemente facilita as resoluções dos problemas de segurança pública. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1 Conclusões 

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 potencializar a 

participação da Polícia Militar de Minas Gerais nos Núcleos Comunitários de Proteção 

e Defesa Civil potencializando as ações de Defesa Civil e Segurança Pública nos 

municípios. 

É evidente que as ações de defesa civil executadas pela Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil na cidade de Ponte Nova são fundamentais para a 

redução dos desastres nas comunidades, por conseqüência a melhoria da qualidade de 

vida dos seus moradores. O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil da 

Cidade, Sr Cícero, executa com muita propriedade todas estas ações, colocando em 

prática os ensinamentos de Calheiros; Castro; Dantas (2009, p. 8,), a saber: 

- 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). 

Uma das principais ações da Compdec de Ponte Nova foi a criação dos 

Nupdecs nos bairros considerados de risco. Lucena (2005, p.13) afirma que a 
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finalidades dos Nupdecs é desenvolver um processo de orientação permanente junto à 

população, tendo como principal objetivo a prevenção e minimização dos riscos e 

desastres nas áreas de maior vulnerabilidade nos municípios.  

Ao concluir este trabalho ficou evidente que há uma participação efetiva 

da PMMG do município de Ponte Nova nos Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil, sendo necessário verificar qual é o resultado desta participação.  

Com base no exposto, tem-se o primeiro objetivo específico que é: 

Verificar a influência da participação da Polícia Militar de Ponte Nova nos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil e os impactos na segurança pública. Ficou 

constato, com base em todas as análises realizadas, que esta participação é de suma 

importância para as atividades policiais perante a comunidade causando impactos de 

elevada relevância na segurança pública do município.  

Durante a pesquisa de campo todos os presidentes de Nupdecs e o 

Compdec foram unânimes em afirmar que esta participação melhora a sensação de 

segurança na comunidade bem como na confiança na Instituição, pois ela conhece e 

apóia na solução dos seus problemas. Esta constatação junto aos Presidentes dos 

Nupdecs e Compdec, também foi feita junto aos militares que afirmaram nos 

questionários aplicados que ao participar das ações de defesa civil há uma aproximação 

da PMMG com a comunidade conhecendo os seus problemas e apoiando na solução, 

tendo como conseqüência a melhora da sensação de segurança da comunidade bem 

como da confiança na Instituição. 

Com base nesta confiança, adquirida durante esta participação, todos os 

presidentes de Nupdecs e o Compdec foram claros em afirmar que a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade ou 

outras questões de Segurança Pública e que os militares procuram apresentar soluções, 

ou seja, todos tem certeza que a PMMG também faz todos os esforços para resolver os 

problemas de segurança nos respectivos bairros que possuem Nupdecs.  Tal fato 

também foi confirmado pelos militares esclarecendo que durante as diversas ações de 

Defesa Civil que participam em apoio a Defesa Civil a comunidade aproveita para 

esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade ou outras questões 

de Segurança Pública. Trata-se de um resultado expressivo na busca de soluções de 
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problemas de Segurança Pública durante as ações de Defesa Civil executada pelos 

militares em apoio a Compdec, mostrando uma relação de confiança na Instituição na 

tentativa de resolvê-los.  

Verificou-se também, através das entrevistas aos presidentes dos 

Nupdecs que os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, muitas vezes através 

de seus presidentes, são talvez, a principal oportunidade que as comunidades destes 

bairros têm de ter acesso a PMMG para a resolução de problemas de segurança pública, 

ficando claro que os problemas relacionados com a Segurança Pública também são 

discutidos e analisados neste espaço democrático para serem resolvidos. 

Ficou constatado também através da entrevista ao Compdec, Sr Cícero, 

que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil já foi procurada por 

integrantes da PMMG para realizar intervenções específicas de competência da 

Prefeitura nos bairro que possuem Nupdecs na busca da resolução dos problemas de 

segurança pública. Este fato foi confirmado pela entrevista realizada ao Cap Jayme que 

afirmou ter procurado a Compdec, através do Coordenador, Sr Cícero, para que ele, 

pelo estreito contato que tem com o prefeito e secretários, resolva situações específicas 

nos bairro que prejudicam a segurança pública. Com base nestas respostas do Sr Cícero 

e do Cap Jayme  podemos afirmar que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil é um órgão municipal importante para a PMMG buscar soluções para os 

problemas relacionados à área de segurança pública nos seus diversos bairros. 

Esta participação da PMMG nos Nupdecs de Ponte Nova com impactos 

de elevada relevância na segurança pública do município está em conformidade com a 

afirmação de Rolim ( 2006, p. 91): “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”. 

No que se refere ao segundo objetivo específico pretendido com o 

trabalho: Verificar a influência da participação da Polícia Militar de Ponte Nova nos 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e os impactos nas ações de Defesa 
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Civil.  Ficou constato também, com base em todas as análises realizadas, que esta 

participação é de suma importância para as atividades policiais perante a comunidade 

causando impactos de elevada relevância nas ações de defesa civil no município. 

Durante a pesquisa de campo feita junto aos militares ficou evidente que 

a PMMG participa dos Nupdecs realizando, em apoio a Defesa Civil municipal, as três 

principais ações de Defesa Civil, a saber: Prevenção - Através da verificação dos locais 

de risco da cidade; campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que 

vive em locais de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou 

sinais de deslizamento) e possíveis treinamentos de retiradas de famílias, levantamento 

dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre. Preparação: Por 

meio da monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com a possível preparação de como será a retirada de famílias dos locais de risco; 

treinamento em assuntos de defesa civil. Resposta: Realizando o socorro aos feridos, a 

retirada das famílias da área de risco, apoio na organização de abrigos temporários, 

distribuição de material de ajuda humanitária e apoio na reabilitação do cenário do 

desastre. 

Ficou constatado também, pelos questionários aplicados aos militares, 

que em todos os bairros que possuem Nupdec, militares atenderam ocorrência típica de 

Defesa Civil, a saber, prevenção preparação e resposta, o que mostra a importância da 

PMMG nas ações de Defesa Civil nestes bairros. 

Além disto, todos os presidentes de Nupdecs e o Compdec foram 

unânimes em afirmar que há uma participação efetiva da PMMG nas três ações 

específicas de defesa civil, a saber: prevenção, preparação e resposta. Afirmaram 

também que as ações de Proteção e Defesa Civil que a PMMG executa junto a Defesa 

Civil municipal são fundamentais, mostrando a importância tanto da participação nestas 

ações quanto  na participação da resolução dos problemas destas comunidades. Lucena 

(2005, p. 14) demonstra a importância dos Nupdecs no contexto municipal elencando as 

suas principais atividades realizadas, a saber: 

- 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; 
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- 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). 

Com base nestas análises, fica evidente então, que quando a PMMG 

participa dos Nupdecs, seus integrantes estão trabalhando na busca da realização de suas 

principais atividades, conforme demonstra acima Lucena (2005, p. 14). Com isto, fica 

claro que esta participação gera um impacto de elevada relevância e importância para a 

comunidade, fortalecendo e proporcionando resultados favoráveis nas ações de Defesa 

Civil no Município. 

Desta forma foi formulado o seguinte problema de pesquisa: A 

participação da Polícia Militar nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

tem proporcionado resultados favoráveis no fortalecimento da filosofia de Polícia 

Comunitária e nas ações de proteção e defesa civil no município de Ponte Nova (MG)? 

Após todas as análises realizadas com base nos autores estudados e na 

pesquisa de campo, ficou constatado que a participação da PMMG nos Nupdecs tem 

proporcionado resultados favoráveis no fortalecimento da filosofia de Polícia 

Comunitária e nas ações de proteção e defesa civil no município de Ponte Nova (MG). 

A Polícia Comunitária enfatiza a idéia de aproximar os integrantes da 

Polícia Militar das comunidades por meio de um diálogo contínuo, incentivando a 

participação comunitária nas resoluções de problemas, com a finalidade de melhorar a 

qualidade geral de vida no seu ambiente local. O sucesso desta filosofia está diretamente 

ligado na capacidade que os militares precisam ter de aproximar das pessoas e chamá-
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las a participarem da solução de seus problemas, tanto na área de segurança, quanto na 

melhoria da qualidade de vida. Essa aproximação irá acontecer através da mobilização 

da comunidade, utilizando-se para isso os Nupdecs, que são comunidades mobilizadas 

para evitar ou minimizar os efeitos dos desastres através das realizações das ações de 

defesa civil, tais como: prevenção, preparação e resposta. Ora, ficou evidente que a 

PMMG participa ativamente das atividades dos Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil, sendo então de fundamental importância para a comunidade, fortalecendo 

e proporcionando resultados favoráveis nas ações de Defesa Civil no Município e no 

fortalecimento da filosofia de Polícia Comunitária no município de Ponte Nova - MG.  

Sobre esta constatação da participação da PMMG nos Nupdecs, 

Marcineiro e Pacheco (2005, p. 84), afirmam que: “A Polícia comunitária vai muito 

além 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”. 

Por fim, constata-se que, através da pesquisa de campo e de todas as 

análises realizadas, que a hipótese básica - A participação da Polícia Militar nos 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, em Ponte Nova, tem alcançado 

resultados satisfatórios no fortalecimento da filosofia de Polícia Comunitária e nas 

ações de Proteção e Defesa Civil – foi comprovada. 

Portanto, ficou comprovado que a participação da Polícia Militar nos 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil tem proporcionado resultados 

favoráveis no fortalecimento da filosofia de Polícia Comunitária e nas ações de proteção 

e defesa civil no município de Ponte Nova (MG). 

8.2 Sugestões 

Para que se busque uma constante melhoria na qualidade dos serviços 

prestados pela Polícia Militar nos municípios mineiros, a realização deste trabalho 

permite apresentar as seguintes sugestões: 
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1)  Que a Polícia Militar de Minas Gerais possa definir que em todas 

as grades de seus cursos e treinamentos possa ter obrigatoriamente uma matéria sobre 

Proteção e Defesa Civil, sendo que o conteúdo pode ser elaborado em parceria com a 

Escola de Defesa Civil da Cedec; 

2) Que a Polícia Militar de Minas Gerais possa inserir na grade 

curricular dos diversos cursos e treinamentos na área de Polícia Comunitária noções de 

Proteção e Defesa Civil, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e a 

importância da participação de integrantes da PMMG nestas comunidades mobilizadas, 

no sentido de potencializar as ações Polícia Comunitária fortalecendo as ações de 

Segurança Pública no município; 

3) Que a Polícia Militar possa criar uma Diretriz específica no 

sentido de que todos os Comandantes na totalidade das cidades mineiras possam 

incentivar o Prefeito Municipal a criar a sua Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, bem como os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil nas áreas 

de risco no município, mostrando aos Chefes do Executivo que esta criação trará 

resultados positivos também na área de Segurança Pública; 

4) Que se proceda ainda a um diagnóstico de todos os órgãos 

municipais de proteção e defesa civil do estado, para se verificar, inclusive, a 

possibilidade de auxílio complementar do Governo do Estado para a estruturação 

logística básica dos órgãos, mediante a contrapartida do município com o investimento 

em recursos humanos, com a criação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa 

Civil; 

5) Que sejam envidados esforços no sentido de ampliação da rede de 

cooperação estadual, através das suas secretarias e órgãos, para o fomento das ações de 

proteção e defesa civil nos municípios, com a ampliação do número de Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil, potencializando para isto a Escola de Defesa 

Civil da Cedec, que terá fundamental importância na capacitação dos recursos humanos 

em todo o Estado de MG; 

6) Que a Escola de Defesa Civil possa inserir nas suas grades 

curriculares conteúdo de mobilização social para formação de Nupdecs, através do 

estabelecimento de parcerias com a Polícia Militar nos municípios, com a finalidade de 

melhorar a prestação de serviço tanto na área de Proteção e Defesa Civil como na área 

de Segurança Pública; 
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7) Que se envie cópia da presente pesquisa aos Comandantes 

Regionais de Policiamento para que possa ser adotada como procedimento operacional 

a participação de integrantes da Polícia Militar, nos municípios sob o seu comando, nas 

ações de Proteção e Defesa Civil como forma de fortalecer e potencializar as ações de 

segurança pública. 
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Roteiro e transcrição da entrevista do COMPDEC de Ponte Nova – Cícero 

Augusto 

 

1) Quantos anos você é o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil? 

Há 9 anos  

 

2) Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no município: 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio, 

etc. 

Alagamento em decorrência do transbordamento do Rio Piranga. 

 

3) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(  ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(  ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

Resposta 

(  x) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária. 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

(  x) Apoio na gestão do desastre 
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4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

Ela é fundamental. Uma das principais é o monitoramento do Rio Piranga. As ações 

para o monitoramento do Rio Piranga no período chuvoso é realizada pela Polícia 

Militar e Defesa Civil através de um contato prévio com a usina hidrelétrica da Brecha 

que está situada a montante da cidade de Ponte Nova, por onde passa o Rio Piranga 

antes de chegar no município, cuja distância entre a Usina e Ponte Nova é de 60 km. 

Durante o período normal a água que passa na hidrelétrica demora aproximadamente 12 

horas para chegar a Ponte Nova, porém quando inicia o período chuvoso o tempo 

diminui para 7 ou 8 horas dependendo da quantidade de chuva.  

Após o aviso da Usina da Brecha, nós da Defesa Civil Municipal, da Prefeitura e da 

PMMG entram em contato com os Presidentes dos Núcleos Comunitários de Defesa 

Civil dos bairros Triângulo, Vila Alvarenga, Copacabana, Nova Copacabana, Vila 

Oliveira, Ana Florência, Rasa bem como as demais residências que ficam situados bem 

próximos às margem do Rio Piranga nos demais bairros da cidade, para iniciar um 

processo de alerta aos moradores sobre o que irá ocorrer. A partir de então, há uma 

concentração de esforços em avisar todos os moradores, através da imprensa, das 

viaturas da PMMG e da Prefeitura para que os moradores possam salvar o máximo 

possível dos seus bens materiais, retirar as famílias que estão em área de risco, apoiar as 

famílias que necessitarem de deslocar para os abrigos municipais, isolamento das áreas 

que serão inundadas, gerenciamento das operações para que não ocorra pânico entre os 

moradores.  

Durante a resposta a PMMG alem de fornecer a segurança aos agentes de Defesa Civil 

na hora de socorrer os feridos, ajuda a realizar o socorro quando necessários, pois estão 

capacitados para tal ação. Sobre a segurança da área de risco atingida a PMMG realiza a 

segurança no local, sendo que as residências ficam vulneráveis as ações de marginais, 

por estarem sem morador naquele momento, e na cidade de Ponte Nova, essa ação é 

fundamental. Sobre o apoio na gestão de desastre, a PMMG é peça fundamental no 

comando do SCO, onde todas as ações serão decididas. Sobre o treinamento para os 

NUDECs e campanhas de capacitação e conscientização das comunidades que vivem 

em área de risco, alem de passar os conhecimentos técnicos, a PMMG abre um leque 

para que os participantes falem sobre o policiamento em seus bairros e escutam os 

moradores das comunidades. 
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5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no município contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição, pois ela passou a conhecer e apoiar na solução 

dos seus problemas buscando a melhoria da qualidade de vida? 

Sim os moradores vão adquirindo maior confiança na PMMG, pois com a participação 

da PMMG nas reuniões do NUDEC nas campanhas de capacitação e conscientização os 

moradores se aproximam mais da PMMG e por este motivo a confiança é aumentada. 

Com o aumento da confiança, há uma interação maior com os integrantes da PM, assim 

há um entendimento melhor das ações desenvolvidas pelos militares o que melhora a 

sensação de segurança por parte da comunidade pois sabe que a PM estará sempre por 

perto. 

 

6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? Qual a frequência? 

Os processos ocorrem principalmente através de reuniões mensais, entretanto este 

relacionamento aumenta com as campanhas de conscientização realizada pela Defesa 

Civil e os Nudecs com os integrantes da PMMG com os moradores nos seus respectivos 

bairros.  

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Sim a PMMG durante as diversas atividades realizadas em conjunto com os Nupdecs 

escuta as sugestões e reivindicações referentes a segurança pública. Quando alguma 

ação referente a algum problema na comunidade já foi solucionado pela PMMG, há um 

agradecimento, porém quando o problema relatado é desconhecido a PMMG anota, e 

durante o período até a próxima reunião, eles procuram tomar as providências 

necessárias para a solução, sendo que na próxima reunião fala qual providência foi 

tomada. 
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8) A PMMG já solicitou de você, como Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, fazer intervenções específicas de competência da Prefeitura nos 

bairros em questão, ou outros, para a resolução de questões de Segurança Pública 

ou melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Sim, a PMMG já solicitou da Defesa Civil várias vistorias em residências ou em taludes 

e outros detectados em patrulhamento, e vários pedidos de demolição de residências 

abandonadas e com estrutura física danificada que serve de esconderijo de criminosos, 

locais de prostituições e esconderijo de drogas. A PMMG sempre procura a Defesa 

Civil para apoiar em ações de Segurança Pública na cidade quando é fundamental uma 

intervenção específica da Prefeitura Municipal. 

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Sim, uma reunião com participação de vários órgãos de seguranças e da administração 

pública será mais fácil tomar as providências necessárias em qualquer área, pois nesta 

reunião poderá ser definido as obrigações de cada setor e com uma certa obrigação de 

resolver, pois estará relatado em ata  e assinado pelos participantes. Com isto, todos 

procuram resolver problemas da comunidade, cada órgão em sua área, porém todos se 

ajudando para uma melhor qualidade das respostas. 

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr Adalberto Luiz Ferreira (Adalberto 

SENAI), Presidente do Nupdec Vila Oliveira. 

 

1) Quantos anos você mora no bairro? 

Bairro Vila oliveira aproximadamente, oito anos. 

 

2) Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio. 

Alagamento  - Rio Piranga e Ribeirão Vau Açu 
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3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

 Do nosso município acho considero ótima excelente  a participação tanto da PM quanto 

da defesa civil  e vice versa e isso venha  dar mais seriedade e venha somar esforços ao 

passo que deixar somente por conta da defesa civil ou deixar só por conta da policia 

militar, tende a enfraquecer ou as vezes deixa o trabalho a desejar e quando soma esses 

esforços o resultado é muito melhor então é muito bom o trabalho feito aqui. A união 

dos dois torna o trabalho mais eficiente e é bem mais aceito por todos. 
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5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? Por que? 

Não só contribui como é fundamental. Acho importantíssimo a participação da policia, 

que dá  credibilidade, dá o respeito necessário, a comunidade a sociedade ao ver que a 

PM  trabalha com a comunidade com seriedade, o trabalho que esta sendo desenvolvido 

é visto por todos. A policia né está presente, atenta e participante do processo, é 

fundamental. Com isto, a comunidade confia mais e se sente mais segura. 

 

6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Pra gente ocorre em todos os aspectos que há necessidade. A gente consegue, tem 

facilidade de contato de atendimento tanto quando a gente é acionado pelo Cícero, pelo 

próprio corpo de bombeiro pela policia militar para reuniões, para treinamento, para 

cursos, eu particularmente tenho e minha área de atuação, eu tenho maior interesse e 

estou presente em todas como também gente no bairro quando necessita a gente solicita 

a participação que seja da defesa civil que seja da policia militar e a resposta é imediata. 

As vezes participar de reuniões ou as vezes em especifico da policia militar em alguma 

ocorrência que é acionado é imediatamento atendido. Eu percebo como morador do 

bairro a presença constante da policia fazendo patrulhamento, agente sabe que não tem 

aquela condição de esta vinte e quatro horas no bairro mais a gente vê as viaturas 

passando periodicamente, circulando dando essa segurança e essa tranquilidade a 

comunidade pra gente. 

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Das reuniões que tenha participado o assunto principal é de defesa civil, porém os 

policiais escutam as sugestões e reivindicações referentes a segurança pública dos 

participantes. Quando surge questões de segurança pública, a polícia militar acata, anota 

e procura resolver os problemas. Todos percebem que quando é chamada, a policia 

militar procura responder imediatamente as necessidades das pessoas. 
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8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Não. Por enquanto, não há . 

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Com certeza hoje o cidadão gritar sozinho vamos dizer assim por socorro é quase que 

impossível de ser ouvido e a partir do momento que a comunidade se organiza né, se 

mobiliza eu acho que conseguimos resolver as nossas necessidades. Ponte Nova tá um 

pouquinho devagar e a gente vai conseguindo é o fortalecimento destas comunidades e 

quando uma tiver este tipo de problema, né de necessidade é reunir todas elas em prol 

de um bem comum, só assim vai se conseguir né, nos tivemos problemas no bairro na 

gestão anterior nos acionamos através da associação de bairros,  teve representante,  

teve o prefeito no bairro, mas assim como foi a questão de um bairro só, de uma 

pequena reivindicação muitas vezes a gente não foi ouvido. Hoje com uma organização 

maior, com a presença da Defesa Civil e Polícia Militar, conseguimos melhores 

resultados, mostrando que o povo unido consegue mudanças. 

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr Dimas Couto de Oliveira (Dimas) 

Presidente do Nupdec Ana Florência.  

 

1) Quantos anos você mora no bairro? 

Tem mais de 15 anos 

 

2) Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio. 

O transbordo do rio, ribeirão de oratórios, transborda e atinge a gente lá. 
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3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(   ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

É boa. Atende direitin na hora que a gente precisa. A gente liga e a policia militar 

atende direitin em tudo que precisamos. As vezes agente liga para prefeitura e ela não 

faz nada, mas quando liga para polícia, ela responde, ela chama o Cícero e ai nós somo 

atendido. 
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5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? Por que? 

Sim, porque tudo que agente pede a polícia responde, mesmo sendo coisa da prefeitura. 

A comunidade gosta, e sempre chama a polícia para resolver as coisa do bairro. As 

pessoas confiam na polícia pois eles nos ajudam. 

 

6)  Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Acontece sim, nas reuniões sim, e quando eles vão no bairro com o Cícero para 

conversar com os moradores deixando uns folhetos e conversando com agente. 

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Apresenta sim, agente procura pedir policiamento para resolver problemas esquisitos 

que acontece no bairro. Aí o policial anota e as depois nos procura no bairro para 

verificar estas coisas e procura resolver. Muitas coisa eles resolve, mas outras não. Eles 

mostra que eles prende os bandido mas depois ta tudo solto. 

 

8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Tem a associação de bairro, mas reunião para isso de segurança pública isso não tem 

não. Eles reúne para falar de outras coisas mas de segurança não. 

 

9)  Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 
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Eu acho que é possível sim, é importante né, trabalhar todo mundo junto, eu acho que é 

possível e é importante todos juntos trabalhar e agente olha que nas reuniões da defesa 

civil todos tenta resolver os problemas da comunidade. 

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr Edson de São José  ( Edinho ), Presidente 

do Nupdec  Nova Copacabana.  

 

1) Quantos anos você mora no bairro? 

A dezoito anos . 

 

2)Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio.  

É desabamento e as vezes alagação. 

 

3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 
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(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

É muito importância que tem a parceria entre os dois órgãos, isso dá uma sustância a 

população. A população chama a polícia e ela responde. A polícia junto com o Cícero 

avisa agente que algumas casas podem cair e o povo aceita e obedece a polícia.  

 

5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? Por que?  

Sim. É muito grande a segurança dos os moradores do bairro se sente mais seguros  

tendo a presença da polícia militar. Agente confia na polícia pois eles nos  ajudam 

quando a gente precisa e liga. 

 

6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Geralmente é pelo encontro, junto com a defesa civil na prefeitura ou no quartel. Lá 

agente que tem mais a liberdade com o Cícero da defesa civil, que às vezes vai na 

comunidade com a polícia para conversar com agente sobre casas em locais de risco. 

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Apresenta sim, agente procura pedir mais policiamento para resolver problemas. Aí o 

policial conversa com agente e fala o que pode fazer. As vezes faz e outras não, aí 

agente pede de novo para não esquecer. 
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8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Existe Associação Comunitária mas nunca existiu essa reunião. Eles nunca procurou 

para resolver problema de segurança. 

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Sim, porque apesar que tem a associação de bairro lá, e eles não ligam muito para esse 

tipo de união, mas a defesa civil procura os moradores junto com a policia militar para 

resolver nossos problemas, ai fortalece mais a situação.      

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr Jaques Varela (Senhor Jaques), 

Presidente do Nupdec Rasa.  

 

1) Quantos anos você mora no bairro? 

Há 30 anos. 

 

2)Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio. 

Alagamento do Rio Piranga 

 

3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 
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(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(    ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4)Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

A policia militar tem condição tem estrutura, para orientar  e formar a defesa civil, então 

é deles a policia militar, junto com a defesa civil que terá que vir esse socorro. 

 

5)Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa Civil 

no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem como da 

confiança na Instituição? Por que? 

A presença da policia militar aqui no bairro ou em toda área da comunidade traz uma 

segurança muito grande principalmente quando eles estão fazendo um trabalho de 

fiscalização na rua na rodovia em cima isso nos traz uma segurança muito grande a 

presença deles aqui nos é muito grata. Como eles ajudam a resolver problemas de 

defesa civil, a comunidade gosta e passa a confiar mais no seu trabalho. 
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6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Esse procedimento ocorre no momento que a comunidades esta sendo atingida pela 

chuva e a policia militar e a defesa civil nos ajuda. Ocorre também nas reuniões de 

treinamento que ocorre periodicamente aqui em Ponte Nova, na prefeitura e no quartel, 

bem como no bairro quando eles vêm conversar com a comunidade sobre o que fazer 

quando chover.  

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Já ocorreu em várias reuniões, em que foi solicitada a presença da policia militar em 

casos de criminalidade e nós fomos atendidos, a policia militar nos atendeu. 

 

8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

 Ainda não. No momento nós estamos trabalhando para organizar uma associação de 

bairro aqui nos mesmos moldes das reuniões da defesa civil 

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Sim. Essas reuniões, polícia militar e órgãos públicos, é relevante, é preponderante para 

a segurança a tranquilidade da comunidade. 

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr José de Aquino Fernandes (José 

Fernandes), Presidente do Nupdec Copacabana.  
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1) Quantos anos você mora no bairro? 

 15 anos. 

 

2) Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio. 

Alagamento do rio Piranga 

 

3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(    ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 
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Ela e essencial para os moradores da comunidade, pois as pessoas ouvem mais a polícia, 

as pessoas respeitam a polícia, por isto o trabalho da defesa civil com a polícia é 

importante. 

 

5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? Por que? 

Contribuiu e muito. Porque ela corre até as casas, ajuda a retirar as pessoas. Quando 

alguma casa está caindo, no caso de inundação, a contribuição dela é muito grande. As 

pessoas ouvem e saem correndo seguindo as orientações da polícia e da defesa civil. 

Com isto, a comunidade passa a confiar mais na PM e sempre procura quando precisa 

 

6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Através de reuniões, as reuniões são quase que mensais, a gente participa de reuniões lá 

na policia militar, na Prefeitura e quando eles vão no bairro orientar os moradores junto 

com o Cicero. 

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Sim. Agente fala dos problemas de segurança no bairro, dos assaltos e eles falam que 

vão resolver. Alguns são eles conseguem outros não. 

 

8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Não conheço. 

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 
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órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Considero. E é bem mais fácil para a gente trabalhar quando todos estão tentando 

resolver os problemas. 

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr José Rosa de Oliveira Filho (José 

Rosinha), Presidente do Nupdec Triângulo.  

 

1) Quantos anos você mora no bairro? 

40 anos. 

 

2) Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio. 

Alagamento e transbordo do rio isso ai agente não sabe nem o dia nem a hora. As vezes 

deslizamento.  

 

3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 
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Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

Eu acho é importante porque tanto a defesa civil quanto a policia militar, é 

automaticamente eles estão presente em tudo isso. Os trabalho de orientação, de 

prevenção  que é desenvolvido junto a comunidade é de suma importância para poder 

estar treinando essas famílias orientando a comunidade como agir  em caso do rio 

encher. 

 

5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? Por que? 

Claro a participação da policia, é muito importante não só no meu bairro como em 

qualquer outro bairro, desde o momento que a policia militar predomina naquele ligar, 

automaticamente  é cem por cento não tem nem comparação que a segurança melhora e 

a confiança também 

 

6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Olha esta forma ocorre, geralmente quando tem reuniões, com a defesa civil com a 

polícia, com o núcleo da defesa civil, olha ai que ocorre o encontro no quartel e na 

Prefeitura. Ocorre encontros no bairro para falar com os moradores das ações para 

retirada de famílias 
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7)  No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Na maioria das vezes sim. Agente pede mais policiamento por causa dos assaltos e eles 

procuram atender. 

 

8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Não, não existe não. 

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Eu acho que sim, pois um pau só não faz mata virgem, então uma pessoa só é muito 

difícil conquistar todo mundo. Quando muitas pessoas unidas procuram resolver os 

problemas da comunidade fica mais fácil. 

 

Roteiro e transcrição da entrevista do Sr: Sebastião Afonso Barbosa (Sebastião 

50), Presidente do Nupdec Vila Alvarenga.  

 

1) Quantos anos você mora no bairro? 

Ííí tem muita raça de ano. 70 anos 

 

2) Qual a ocorrência ou o desastre mais comum que ocorre no seu bairro, 

deslizamento, enxurrada, alagamento em decorrência do transbordamento do Rio. 

O que é mais comum aqui é enchente, quando da enchente a água não tem saída. 

3 ) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 
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Prevenção 

( x ) verificação dos locais de risco da cidade;  

( x ) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais 

de risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de 

deslizamento) e possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

(   ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Preparação 

( x ) treinamentos para capacitar os Nupdes,  

(    ) realização de simulados, 

( x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco 

com  a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(  ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

Resposta 

( x ) Socorro aos feridos; 

( x ) Retirada das famílias da área de risco; 

( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

( x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

( x ) Apoio na gestão do desastre 

(   ) outras: ______________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

Eu avalio como muito boa atuação da policia militar junto com a defesa civil, seria bom 

se empregasse mais, né participasse mais. Agente gosta muito que a polícia participe da 

defesa civil no nosso bairro. 

 

5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no seu bairro contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? Por que? 

É uma das coisas que eu bato na tecra sempre, é sobre a participação da policia militar, 

na reunião, que mesmo nesse bairro aqui que é um bairro violento. É importante, não só 
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bairro vila Alvarenga mas em todos. Quando a polícia participa com o Cícero a 

comunidade gosta e melhora a segurança  e a confiança 

 

6) Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? 

Toda a reunião que nós tivemos foi a convite da defesa civil com a polícia militar e nós 

fomos até o quartel para reunião. 

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs,  a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Durante a reunião a polícia fala do trabalho na cidade, ai agente fala o que ta ocorrendo 

no bairro. Eu já falei de várias coisa e o oficial  prometeu que vai resolver, ele falou que 

não pode é manter um policial no bairro, mas ele estará lá sempre e vai ajudar a resolver 

os problemas. 

 

8) No seu bairro que pertence o se Nupdec existe alguma outra estrutura, entidade 

ou Associação Comunitária que faz reuniões periódicas com a PMMG para tratar 

de assuntos de Segurança Pública ou solução dos seus problemas buscando a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

Ainda não. Acredito muito que seria uma das saídas, muito boa para o nosso bairro, é se 

criasse uma associação e entregasse para a polícia militar, e defesa civil fizesse a 

reunião sempre aqui no bairro.  

 

9) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível 

congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Eu acho que sim. Pois todos estão unidos para resolver os problemas da comunidade, 

não só defesa civil, mas de todos. 
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Roteiro e transcrição da entrevista do Cap PM Jayme Alves da Silva que trabalha 

na cidade desde 1992. 

 

1) Quantos anos você trabalha na cidade de Ponte Nova? 

Cheguei à cidade assim que conclui o Curso de Formação de Soldados, em abril de 

1992.  Desde àquela época permaneci trabalhando na então 73ª Cia PM Esp até janeiro 

de 1998 quando fui aprovado no Curso Especial de Formação de Oficiais (CEFO) e fui 

transferido para a Academia de Polícia Militar. Após concluir o curso, meu período de 

Arregimentação foi na cidade de Governador Valadares. 

Ficando por um período longe de Ponte Nova, retornei para a 73ª Cia PM Esp em março 

de 2002 onde permaneci até fevereiro de 2014 

A 73ª Cia PM Esp foi elevada a nível de Companhia Independente em janeiro de 2009 e 

com a passagem do Sr Maj Moreira para a reserva, assumi o Comando da Unidade em 

05 de outubro de 2010 permanecendo nesse Comando até fevereiro de 2013. 

Foram vários anos na cidade de Ponte Nova, onde fui Soldado, Tenente e Capitão. 

Exerci várias atividades até conseguir Comandar a Unidade e em todo esse período 

participei de ações de enfrentamento das cheias do rio Piranga que em parceria com 

vários órgãos conseguimos prestar assistências às comunidades. A própria Sede da 

PMMG era constantemente alagada pelas cheias e esse problema acabou em julho de 

2011 quando conseguimos um novo quartel junto ao DER-MG. 

 

2) Você já participou de algum curso, treinamento, palestra ou instrução sobre 

Defesa Civil? 

    Durante o CEFO tivemos aulas relacionadas às ações de defesa civil, assim como 

agora no CESP o assunto foi bastante discutido.   Recordo-me também que em 2012 a 

CEDEC-MG esteve em Ponte Nova realizando um curso para Policiais Militares e 

Agentes Penitenciários, estando coordenando esse curso o então Sr Maj Edylan.  Foi 

muito importante, as orientações foram pertinentes e aprendemos muito com esse curso.   

Em 2013 houve uma nova ação relacionada à defesa civil que ocorreu na Sede da 

21ªCia PM Ind, contudo eu ainda estava no período de conclusão do TCC para o CESP 

e não tive a oportunidade de participar. 

    Ainda em 2012 realizamos um grande encontro de Defesa Civil na cidade de Ponte 

Nova, envolvendo 22 municípios da AMAPI (Associação dos Municípios do Vale do 

Piranga) quando fiz uma apresentação das cheias do Rio Piranga  demonstrando em 



161 

 

 

 

gráficos os pontos atingidos de acordo com a evasão de m³/seg. registrados na Usina 

Hidrelétrica da Brecha.  Esse trabalho de acompanhamento foi feito nas enchentes de 

2008 e 2012 e se tornou uma importante fonte de consulta que serve de parâmetros para 

acompanhamento do nível das águas do rio com possibilidade de identificar quais 

pontos serão alagados e o tempo que o nível do rio demora a “subir” a partir da evasão 

na usina. São aproxidamente 08 (oito) horas que o nível das águas demora a percorrer o 

trajeto entre a Usina da Brecha, no muncípio de Guaraciaba, até o perímetro urbano de 

Ponte Nova. 

   Quanto a cursos, infelizmente nunca fiz um curso específico e ficaria muito feliz se 

pudesse fazê-lo, pois gosto muito da atividade de Defesa Civil e tenho essas 

informações pelas experiências vivenciadas principalmente nos municípios de Ponte 

Nova e Guaraciaba.  A satisfação de poder ajudar as pessoas é indescritível, é muito 

bom mesmo. Em todos esses anos, já ajudamos com o levantamento de dados e alertas 

de enchentes, já fizemos a retirada de pessoas de imóveis alagados, já fizemos 

campanhas de agasalhos e alimentos, entre outras.  São muitos anos de atividades e o 

efetivo de Ponte Nova sempre participou ativamente. 

 

3) Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil descritas abaixo, quais as que a 

PMMG participa em apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Prevenção 

(x ) verificação dos locais de risco da cidade; 

(x) campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que vivem em locais de 

risco para acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de  

deslizamento) e  possíveis treinamento de retiradas de famílias, 

( ) levantamento dos recursos existentes no município para atuação na hora do desastre  

Preparação 

( x) treinamentos para capacitar os Nupdes, 

(  ) realização de simulados, 

(x ) monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os moradores da área de risco com 

a possível preparação de como será a retirada de famílias; 

(x ) apoio na elaboração do plano de contingência; 

Resposta 

(x ) Socorro aos feridos; 

(x ) Retirada das famílias da área de risco; 
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( x ) Apoio na organização de abrigos temporários e reabilitação do cenário do desastre; 

(   ) Distribuição de material de ajuda humanitária 

(x ) Segurança da área atingida pelo desastre 

(x ) Apoio na gestão do desastre 

 

4) Qual é a sua avaliação sobre a importância das ações de Proteção e Defesa Civil 

que a PMMG executa junto a Defesa Civil Municipal? 

É extremamente importante.  A parceria entre a Defesa Civil Municipal e Polícia Militar 

acaba por legitimar as decisões e orientações da equipe da Defesa Civil, pois a 

comunidade acredita muito na equipe da Defesa Civil, mas a credibilidade da Polícia 

Militar reforça muito a confiança nas mensagens e orientações diversas, pois muitas 

pessoas somente acatam as orientações de desocuparem suas casas e retirarem seus bens 

se a Polícia Militar participar das mensagens de alertas. É muito importante para todos 

que a Polícia Militar esteja presente em todas as reuniões, tanto que em Ponte Nova, 

junto ao representante da Defesa Civil, o nosso amigo Cícero, acertamos que sempre 

haveriam as reuniões no quartel com a presença de todos os representantes dos Núcleos 

de Defesa Civil e Conselho de Segurança Pública (Consep) para que as ações sempre 

fossem em conjunto. 

 

5) Você acredita que a participação da PMMG nas ações de Proteção e Defesa 

Civil no município contribuiu para a melhoria da sensação de segurança bem 

como da confiança na Instituição? 

Certamente. Nas ações conjuntas, a participação da Polícia Militar nas ações de 

proteção e defesa civil é muito importante e contribui para melhorar a sensação de 

segurança, assim como enaltece a imagem da Instituição possibilitando ainda maior 

proximidade com as comunidades. 

 

6)Como ocorre na prática o processo de relacionamento de integrantes da PMMG 

com os integrantes dos Nupdecs. O processo ocorre através de encontros, reuniões, 

atendimentos de ocorrências, ou outras formas? Qual a frequência? 

O relacionamento ocorre principalmente através de reuniões mensais, entretanto este é 

potencializado com as campanhas de conscientização realizada pela Defesa Civil e os 

Nudecs com os integrantes da PMMG junto aos moradores nos seus respectivos bairros.  

Infelizmente as reuniões não têm a freqüência ideal e normalmente ocorrem apenas 
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quando se aproximam os períodos de chuvas. Assim que passamos a receber as 

informações sobre as previsões de chuvas, são feitos contatos com o Cícero e esse 

aciona os representantes dos Nupdecs para as primeiras reuniões.  Nessas reuniões são 

discutidos o Plano de Contigência, são atualizados os telefones e reforçamos a 

importância de estarem todos atentos aos avisos da Defesa Civil e principalmente ao 

nível das águas do Rio Piranga. 

Nos últimos anos realizamos reuniões no quartel para discutirmos os mais diversos 

assuntos relacionados às ações de enfretamento das cheias, debatendo ainda as questões 

de deslizamentos de terras e atenções para as principais encostas e riscos para 

residências.    

Ocorrendo alagamentos ou deslizamentos de terras, a Polícia Militar é acionada e 

participamos da assistência às pessoas com o devido registro de um Boletim de 

Ocorrência Simplificado, o BOS, para a Defesa Civil Municipal.  O trabalho se torna 

mesmo conjunto com uma participação efetiva da Polícia Militar e agora, desde 2012, 

com o Pelotão do Corpo de Bombeiros instalado também em Ponte Nova, sob o 

Comando do 2º Tenente Franco. 

 

7) No relacionamento existente entre a PMMG e os Nupdecs a comunidade 

aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações relacionadas à criminalidade 

ou outras questões de Segurança Pública? A PMMG ouve estas sugestões e 

reivindicações e procura apresentar soluções? 

Isso é uma realidade. Muitas vezes o objetivo da reunião está relacionado às questões de 

Defesa Civil, mas inevitavelmente as pessoas aproveitam para reivindicar mais 

policiamento em seus bairros e nos passam denúncias sobre tráfico de drogas ou pessoas 

de posse de armas de fogo, fato que se torna oportuno e todas as denúncias/informações 

são anotadas à parte da ata da reunião.   As informações são apuradas e várias vezes 

resultaram em ações ou operações policiais com êxito principalmente na apreensão de 

drogas. 

Mesmo não sendo o objetivo principal da reunião, toda vez que as pessoas desejam 

conversar sobre crimes em seus bairros, essas fazem contato direto com o representante 

da Polícia Militar na reunião e isso também se torna muito importante porque não 

poderíamos deixar de ouvir as comunidades, ou seja, uma reunião de Defesa Civil 

muitas vezes se torna um canal de comunicação entre a Polícia Militar e comunidade em 

quesitos de segurança pública.   
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8) A PMMG já solicitou do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, 

fazer intervenções específicas de competência da Prefeitura nos bairros em 

questão, ou outros, para a resolução de questões de Segurança Pública ou melhoria 

da qualidade de vida da comunidade? Quais? 

O Cícero da Defesa Civil de Ponte Nova  naturalmente tem um estreito contato com o 

prefeito e secretários, então muitas vezes após ouvirmos as denúncias das pessoas o 

próprio Cícero assume o compromisso de repassar as demandas para os secretários 

municipais. Posso citar de exemplo, a questão de falta de calçamento que dificulta a 

passagem de viaturas, assim como iluminação precária ou lotes que precisam de 

capina/limpeza e que servem de local de homizio para criminosos. São situações que 

prejudicam a segurança nos bairros e que podem ser facilmente resolvidas pela equipe 

da secretaria de obras do município ou do setor de posturas, então mais uma vez é 

possível afirmar o caráter positivo das reuniões de Defesa Civil e o aproveitamento da 

oportunidade para serem discutidas outras questões de segurança pública. 

 

9) A PMMG da cidade de Ponte Nova possuiu algum tipo de documento de 

planejamento para a atuação da tropa nas ações de Proteção e Defesa Civil no 

apoio a Coordenadoria Municipal de Proteção Defesa Civil. 

Não. Cada Comandante que passou pela Unidade adotava as providências básicas de 

acordo com o Plano de Contigência da Defesa Civil.   

O monitoramento feito em um arquivo do Excell (disponibilizado para o entrevistador) 

foi iniciado em 2008 pelo Sr Cel Rhodes e teve continuidade por parte deste 

entrevistado e nesse momento está com o novo Comandante da 21ª Cia PM Ind e com o 

Chefe da Defesa Civil Municipal e as informações poderão ser bastante úteis para as 

futuras ações conjuntas, mas não foi confeccionado um Plano de Ações pela Unidade. 

Com essas informações, acredito ser oportuno que seja elaborado um plano específico 

para que exista um parâmetro para todas as ações. Esse seria, inclusive, um tema de meu 

TCC para o CESP, “as ações de enfrentamento das cheias do rio Piranga”, contudo 

diante ao grave aumento de homicídios que ocorreu na cidade, acabei focando nos 

crimes porque tinham se tornado o maior desafio entre os anos de 2010 a 2012. 

 

10) Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é 

possível congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de 
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outros órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos 

desastres e consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

Com certeza. Não tenho dúvidas que se ocorrer maior proximidade entre os núcleos e a 

Polícia Militar os resultados serão positivos não só nas questões de defesa civil, mas 

também nas mais diversas questões de segurança pública dentro dos princípios de 

Polícia Comunitária. 

 

11) Como você considera que as ações de defesa civil potencializam as ações de 

Polícia Comunitária? 

A partir do momento que a Polícia Militar se reúne com representantes das 

comunidades e busca ações conjuntas, isso é fazer “Polícia Comunitária” diante a 

aproximação, aos contatos, a troca de informações e tudo isso além de resultar em ações 

diversas, não tenho dúvidas de que irá contribuir de maneira muito positiva para a 

imagem da Polícia Militar. 
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APÊNDICE “ B ” 

Questionário  aos  oficiais e  aos  Sgts  que  trabalham  

na  cidade  antes  do  ano  de  2010 –  data  da  criação  

dos  Nupdecs, até  a  data  da  realização  da  pesquisa  

bem  como   as   suas  respostas e  gráficos.  Total   de  

21 questionários aplicados. 
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Questionário aos oficiais e aos Sgts que trabalham na cidade antes do ano de 2010 

– data da criação dos Nupdecs, bem como as suas respostas e gráficos. Total de 21 

questionários aplicados. 

 

              Companheiro, 

               Como aluno do Curso de Especialização e Gestão em  Segurança Pública, 

estou estudando A Participação da Polícia Militar nos Núcleos Comunitários de 

Proteção e Defesa Civil – O exemplo da cidade de Ponte Nova – MG. Assim, este 

questionário tem por objetivo embasar o trabalho de pesquisa sobre  a forma de 

participação da Polícia Militar, de modo a torná-la cada vez mais eficiente na sua 

missão. Para tanto leia atentamente as questões, responda com calma e, acima de tudo, 

expresse seu verdadeiro posicionamento sobre os questionamentos seguintes, de modo a 

tornar a pesquisa o mais próximo da realidade possível. Não tenha receio de manifestar 

sua opinião, pois sua identidade será preservada e os questionários também, já que os 

resultados serão apresentados em seu conjunto e não de maneira individualizada. 

              Obrigado pela colaboração 

               Edylan Arruda de Abreu, Ten Cel PM 

 

1. O senhor tem conhecimento da existência de uma Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil  no município de Ponte Nova? Caso tenha conhecimento, já 

teve contato com o responsável, Sr Cícero Augusto Cruz Gomide? 

(  ) Sim, já tive contato com o responsável. 

(  ) Sim, porém não tive contato com o responsável. 

(  ) Não.  
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2. Em relação a treinamento e capacitação de V. Sa em Defesa Civil,  marque o que 

possui ou já participou: 

(    ) Curso Operacional de Defesa Civil (CODC). 

(    ) Curso Básico de Defesa Civil (CBDC). 

(    ) Curso de Sistema de Comando em Operações (SCO). 
(    )  Matéria de Defesa Civil realizada durante o meu curso acadêmico. 

(    ) Participei de Palestra referente a Defesa Civil 

(    ) Participei de instrução referente a Defesa Civil  
(    ) Ensino a Distância – EAD referente a Defesa Civil 

(  ) Não possuo nenhuma capacitação em Defesa Civil, nem participei de nenhuma 

instrução/palestra referente ao tema. 
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3. Para o senhor, Defesa Civil é: 

Afirmativa Verdadeiro Falso 

O conjunto de ações preventivas, preparativas, de socorro, 

assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar 

os efeitos dos desastres, preservar o moral da população e 
restabelecer a normalidade social. 

(    ) (   ) 

É o órgão responsável pela elaboração de Inquéritos Policiais 

Civis. 

(    ) (    ) 

É o órgão responsável para tirar as pessoas das áreas de risco 

de desastres ou avisá-las quando estiver próximo de 

acontecer. 

(    ) (    ) 

É o órgão responsável para socorrer e dar assistência a 
população quando da ocorrência de um desastre na cidade, 

como aqueles relacionados ao período chuvoso, tais como 

enchentes, enchurradas, inundações dentre outros 

(    ) (    ) 

 

 

 

Tabela 1: Percepção  dos  militares  da  PMMG  que  trabalham  no  Município  de  

Ponte Nova sobre o que é Defesa Civil. 

 
Afirmativa Verdadeiro Falso 

O conjunto de ações preventivas, preparativas, de socorro, 

assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar 

os efeitos dos desastres, preservar o moral da população e 

restabelecer a normalidade social. 

 

100% 

 

É o órgão responsável pela elaboração de Inquéritos Policiais 

Civis. 

 

 

 

100% 

É o órgão responsável para tirar as pessoas das áreas de risco 

de desastres ou avisá-las quando estiver próximo de acontecer. 

 

100% 

 

 

É o órgão responsável para socorrer e dar assistência a 

população quando da ocorrência de um desastre na cidade, 

como aqueles relacionados ao período chuvoso, tais como 

enchentes, enchurradas, inundações dentre outros 

 

100% 

 

 

     Fonte: Pesquisa de Campo 
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4. Em cada um dos bairros abaixo, existe um Núcleo Comunitário de Proteção e 

Defesa Civil. Marque aqueles que V. Sa. teve contato com o Presidente  do Núcleo 

Comunitário de Proteção e Defesa Civil do Municípios de Ponte Nova.  

(   ) Copacabana. Presidente: José de Aquino Fernandes (José Fernandes)  

(   ) Nova Copacabana. Presidente: Edson de São José  (Edinho ) 
(   ) Triângulo. Presidente: José Rosa de Oliveira Filho (José Rosinha) 

(   ) Rasa. Presidente: Jaques Varela (Senhor Jaques) 

(   ) Vila Oliveira. Presidente: Adalberto Luiz Ferreira (Adalberto SENAI) 
(   ) Ana Florência. Presidente: Dimas Couto de Oliveira (Dimas)  

(   ) Vila Alvarenga. Presidente: Sebastião Afonso Barbosa (Sebastião 50) 
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5. Sobre as ações de defesa civil realizadas pela Defesa Civil  no município, 

assinale com um X aquelas em que V. Sa. ou  integrantes da  Cia PM já participaram 

apoiando a Compdec – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. (Marque 

mais de uma resposta se  houver): 

(   ) Prevenção. Através da verificação dos locais de risco da cidade; campanhas de 

capacitação e conscientização da comunidade que vive em locais de risco para 

acompanhamento da ameaça (aumento do nível do rio ou sinais de deslizamento) e 

possíveis treinamentos de retiradas de famílias, levantamento dos recursos existentes no 

município para atuação na hora do desastre; 

(    ) Preparação. Por meio da monitorização da elevação do rio, alertar e avisar os 

moradores da área de risco com a possível preparação de como será a retirada de 

famílias dos locais de risco; treinamento em assuntos de defesa civil. 

(    ) Resposta. Realizando o socorro aos feridos, a retirada das famílias da área de risco, 

apoio na organização de abrigos temporários, distribuição de material de ajuda 

humanitária e apoio na reabilitação do cenário do desastre, segurança da área atingida 

pelo desastre, apoio na gestão do desastre 

 

Tabela 2: Participação de integrantes da PMMG de Ponte Nova em apoio às ações de 
Defesa Civil realizadas pela Defesa Civil Municipal. 
 

Ações Percentual 

Prevenção. Através da verificação dos locais de risco da cidade;  

campanhas de capacitação e conscientização da comunidade que 

vivem em locais de risco para acompanhamento da ameaça 

(aumento do nível do rio ou sinais de deslizamento) e possíveis 

treinamento de retiradas de famílias, levantamento dos recursos 
existentes no município para atuação na hora do desastre; 

63% 

Preparação. Por meio da monitorização da elevação do rio, alertar 

e avisar os moradores da área de risco com  a possível preparação 

de como será a retirada de famílias dos locais de risco; 

treinamento em assuntos de defesa civil. 

63% 

Resposta. Realizando o socorro aos feridos, a retirada das famílias 
da área de risco, apoio na organização de abrigos temporários, 

distribuição de material de ajuda humanitária e apoio na 

reabilitação do cenário do desastre; 

68% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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6. Marque com um X o quadro que corresponde a um valor aproximado da sua 

lembrança que o senhor já foi acionado para atender qualquer tipo de Ocorrência 

Policial, tanto relacionado a crime ou relacionado a assistências diversas, nos bairros 

abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bairros \ Nº 

Ocorrências 

Até 10 

ocorrências 

Mais de 10 

ocorrências 

Nenhuma 

Ocorrência 

Copacabana    

Nova Copacabana    

Triângulo     

Rasa    

Vila Oliveira    

Ana Florência    

Vila Alvarenga    
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7. Dentre as ações de Defesa Civil (prevenção, preparação e resposta) que o senhor 

marcou na questão 5, marque com um X o quadro que corresponde a um valor 

aproximado da sua lembrança que o senhor já foi acionado para atender/apoiar  

qualquer tipo de Chamado/ ocorrência Típica de Defesa Civil,  nos bairros abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bairros \ Nº Ocorrências Até 10 

ocorrências 

Mais de 10 

ocorrências 

Nenhuma 

Ocorrência 

Copacabana    

Nova Copacabana    

Triângulo     

Rasa    

Vila Oliveira    

Ana Florência    

Vila Alvarenga    
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8. Durante as diversas ações de Defesa Civil que V. Sa. ou integrantes da Cia PM 

executam em apoio a Defesa Civil a comunidade aproveita para  esclarecer, reivindicar 

e sugerir  ações relacionadas à criminalidade ou outras questões de Segurança Pública? 

 

(  ) Sim, frequentemente as pessoas aproveitam para solicitar intervenções de segurança 

pública e colocar os problemas da criminalidade local; 

(  ) Não. Quando estou apoiando as ações de defesa civil, geralmente as pessoas estão 

focadas no assunto relativo aos desastres; 

(    ) Sim, mas foram poucas as vezes que isso aconteceu. 

(  ) Nunca executei ação de Defesa Civil em apoio a Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil. 

 
 
Tabela 3: Durante a execução de ações de Defesa Civil, executadas pelos militares de 

Ponte Nova, a comunidade aproveita para esclarecer, reivindicar e sugerir ações 

relacionadas à criminalidade ou outras questões de Segurança Pública. 

 

Resposta dos Militares Resposta 

Sim, frequentemente as pessoas aproveitam para solicitar 

intervenções de segurança pública e colocar os problemas da 

criminalidade local 

58% 

Sim, mas foram poucas as vezes que isso aconteceu 21% 

Não. Quando estou apoiando as ações de defesa civil, geralmente as 

pessoas estão focadas no assunto relativo aos desastres 
5% 

Nunca executei ação de Defesa Civil em apoio a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil. 
16% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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9.  Em relação à comunidade em que V. Sa está prestando serviço, o seu apoio às 

ações de Proteção e Defesa Civil no Município de Ponte Nova está sendo útil para: 

(Marque mais de uma resposta se houver); 

 

(      ) Aproximar a PMMG da comunidade e conhecer seus problemas. 

(      )  Interagir com a comunidade e apoiar na solução de problemas. 

(   ) Relacionar com os diversos órgãos públicos federais, estaduais e municipais 

presentes no município; 

(   )  Melhorar a sensação de segurança da comunidade bem como da confiança na 

Instituição, 

(     ) Não está sendo útil  para a minha atividade profissional; 

(   ) A comunidade é resistente à minha aproximação no apoio as ações de proteção e 

defesa civil. 

 

 

Tabela 4: Em relação à comunidade que os militares de Ponte Nova estão prestando 

serviço, o apoio às ações de Proteção e Defesa Civil, está sendo útil para: 

 

Resposta dos Militares Resposta 

Aproximar a PMMG da comunidade e conhecer seus problemas 79% 

Interagir com a comunidade e apoiar na solução de problemas 68% 

Relacionar com os diversos órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais presentes no município; 
42% 

Melhorar a sensação de segurança da comunidade bem como da 

confiança na Instituição, 
79% 

Não está sendo útil  para a minha atividade profissional 0% 

A comunidade é resistente à minha aproximação no apoio as ações 

de proteção e defesa civil. 
0% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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10. Em relação a afirmativa: “ A participação da PMMG nas ações de Proteção e 

Defesa Civil, através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível congregar as 

lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros órgãos públicos ligados, 

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

vida das comunidades em área de risco no que se refere aos desastres e 

consequentemente um fortalecimento da Instituição PMMG, pois potencializam as 

ações de Polícia Comunitária, aproximando  o policial militar da comunidade, na busca 

de soluções para seus problemas.” Qual é a sua opinião? 

 

 (      ) Concordo totalmente. 

(      ) Concordo parcialmente. 

(      )  Não tenho opinião a esse respeito  

(      ) Discordo parcialmente. 

(      ) Discordo totalmente. 

 

Tabela 5:  Em relação a afirmativa: “ A participação da PMMG nas ações de 

Proteção e Defesa Civil, através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é 

possível congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros 

órgãos públicos ligados, para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem 

na melhoria da qualidade de vida das comunidades em área de risco no que se refere 

aos desastres e consequentemente um fortalecimento da Instituição PMMG, pois 

potencializam as ações de Polícia Comunitária, aproximando  o policial militar da 

comunidade, na busca de soluções para seus problemas.” Qual é a sua opinião? 
 

Resposta dos Militares Resposta 

Concordo totalmente 79% 

Concordo parcialmente 21% 

Não tenho opinião a esse respeito 0% 

Discordo parcialmente 0% 

Discordo totalmente 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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11.  “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 desenvolvida pela Polícia Militar no 

seu município? 

(      ) Concordo totalmente; 

(      ) Concordo parcialmente; 

(      ) Não tenho opinião a esse respeito 

(      ) Discordo parcialmente; 

(      ) Discordo totalmente. 

 

Tabela 6: “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? 
 

Resposta dos Militares Resposta 

Concordo totalmente 79% 

Concordo parcialmente 21% 

Não tenho opinião a esse respeito 0% 

Discordo parcialmente 0% 

Discordo totalmente 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
 

 

 

 


