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POLÍCIA COMUNITÁRIA: DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA AO 
DESCONGESTIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO 

 
O contexto social brasileiro é bastante desafiador para as instituições de 
segurança, já que as diferenças sociais crescem a cada dia. O contexto social 
brasileiro é bastante desafiador para as instituições de segurança, já que as 
diferenças sociais crescem a cada dia. Considerando isso, a presente pesquisa 
busca elementos para subsidiar os questionamentos que requeriam saber se o 
policiamento comunitário, baseado na filosofia de Polícia Comunitária, é uma 
ferramenta eficaz na prevenção e no combate à violência em municípios de 
pequeno porte e se poderia ou não contribuir para o descongestionamento do 
Poder Judiciário. A pesquisa reuniu dados da região de estudo, apresentando 
aspectos gerais do município de Sinimbu/RS e a relação dos mesmos à frente 
da segurança pública, esclarecendo, ainda, os fundamentos, os conceitos e os 
princípios de polícia comunitária e sua forma de atuação. A pesquisa de campo 
foi realizada abordando-se as pessoas da comunidade em geral, os policiais 
comunitários, as pessoas em conflito atendidas pelo policiamento comunitário e 
os oficiais comandantes de subunidades, buscando-se respostas sobre a 
prestação do serviço policial, a manutenção da segurança pública, a evolução 
do policiamento tradicional para o policiamento comunitário, métodos 
alternativos de solução de conflitos, responsabilidade e participação da 
comunidade em questões de segurança pública. Buscou-se, ainda, questionar 
o tratamento interno da instituição Brigada Militar no acompanhamento da 
evolução da sociedade. O método empregado foi o dedutivo e os instrumentos 
foram a pesquisa exploratória e a entrevista. Os dados coletados foram 
tabulados com auxílio do software SPHINX e apresentados sob a forma de 
figuras para a ilustração dos resultados obtidos pela pesquisa. Os resultados 
obtidos permitiram inferir que a sistemática do Policiamento Comunitário é 
eficaz em Sinimbu/RS e que a população da região de estudo resta mais 
tranquila pela presença constante dos policiais militares, bem como pelo 
contato direto mantido com estes profissionais. Concluiu-se que o Policiamento 
Comunitário contribui para a diminuição do número de demandas, 
especialmente as de seara criminal, junto ao Poder Judiciário. Por último, foi 
efetivada a avaliação e a análise dos resultados, consolidando-os para uma 
conclusão lógica e dedutiva, para responder ao problema da pesquisa. 
 
 


