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RESUMO 

A pesquisa teve por objetivo compreender os desafios para a implementação das 
propostas de integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio Grande do 
Norte a partir das propostas do SUSP. Este trabalho buscou explorar a lacuna 
existente no que diz respeito ao aprofundamento das possíveis causas que podem 
dificultar execução do trabalho integrado entre as polícias na segurança pública, 
através de uma análise específica sobre a situação do Rio Grande do Norte. 
Baseou-se em um referencial teórico que contempla políticas públicas: Conceitos 
gerais, as etapas de uma política pública, a etapa da implementação, segurança 
pública: Definições conceituais, políticas públicas em segurança no Brasil, a 
estrutura da segurança pública no Brasil e os sistemas policias, Polícia Civil x Polícia 
Militar: Atribuições e conflitos, integração na segurança pública: Os desafios a serem 
superados, Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e as principais dificuldades 
para a integração entre as polícias. Sendo classificada quanto aos propósitos como 
uma pesquisa exploratória, quanto à forma de abordagem classifica-se como 
qualitativa. A unidade de pesquisa foi o Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (CIOSP), através de três sujeitos de pesquisa que foram o chefe 
do CIOSP, o representante da policia militar atuante junto ao CIOSP, e o 
representante da policia civil também atuante junto ao CIOSP. Estes sujeitos foram 
escolhidos em virtude do entendimento de que indivíduos ocupantes de cargos 
superiores teriam mais capacidade de responder aos questionamentos que balizam 
o problema da pesquisa. Os dados foram coletados através de um roteiro de 
entrevistas, a análise de dados qualitativa se deu a partir da análise de conteúdo, 
baseado na definição de categorias de análise, com delimitação de tempo 
transversal. Com os resultados, revelou-se que os principais problemas de 
integração entre as polícias do estado são os protocolos de atendimento, a falta de 
vontade política e a falta de infraestrutura. A relação entre a Polícia Militar e a Polícia 
Civil no Rio Grande do Norte apresenta divergências de aspecto cultural, mas pode 
ser considerada como uma boa relação, de profissionalismo e de atuação integrada. 
A implementação do CIOSP-RN seguiu as características do modelo top-down, 
tendo como principais dificuldades de implementação das propostas do SUSP, a 
falta de recursos próprios, a falta de padronização na segurança pública e a falta de 
capacitação dos profissionais da segurança pública. Concluiu-se que com relação 
aos desafios para a implementação das propostas de integração entre a Polícia Civil 
e a Polícia Militar no Rio Grande do Norte a partir das propostas do SUSP, as ações 
seguem as características do modelo top-down, não existindo autonomia dos 
administradores públicos para opinar nas decisões, o que restringe a visão da 
segurança pública do estado. 
 
Palavras-chave: Implementação. Segurança pública. Integração.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research aimed to understand the challenges for the implementation of the 

proposed integration between the Civil Police and the Military Police in Rio Grande 

do Norte to the proposals of the SUSP. This study aimed to explore the gap with 

regard to the deepening of the possible causes that may hinder the implementation 

of integrated working between the police in public security, through a specific 

analysis on the state of Rio Grande do Norte. Was based on a theoretical framework 

that includes policies: general concepts, the steps of a public policy, the 

implementation stage , public security : conceptual definitions, policies on security in 

Brazil, the structure of public security in Brazil and systems police, Military Police x 

Civil Police: Roles and conflicts , integrating public security: the challenges to be 

overcome, the Unified public Safety (SUSP) and the main difficulties in the 

integration of the police. Being classified as to the purposes as an exploratory 

research on how to approach ranks as qualitative. The research unit was the Center 

for Integrated Operations Public Safety (CIOSP) through three subjects who were the 

chief CIOSP, the representative of the military police acting with the CIOSP, and 

representative civil police also active with the CIOSP. These subjects were chosen 

because of the understanding that individuals occupying senior positions would have 

more ability to respond to questions that guide the research problem. Data were 

collected through a set of interviews, qualitative data analysis was performed based 

content analysis, based on the definition of categories of analysis, gated time cross. 

With the results, it was revealed that the main problems of integration between the 

state police are treatment protocols, lack of political will and lack of infrastructure. 

The relationship between the Military Police and Civil Police in Rio Grande do Norte 

has differing cultural aspect, but can be considered as good value, professionalism 

and integrated operations. The implementation of CIOSP-RN followed the 

characteristics of the top-down model, the main difficulties in implementing the 

proposals of the SUSP, lack of own resources, the lack of standardization in public 

safety and the lack of professional training of public safety. It was concluded that with 

respect to the challenges to the implementation of the proposed integration between 

the Civil Police and the Military Police in Rio Grande do Norte to the proposals of the 

SUSP, the actions follow the characteristics of the top-down model, with no 

autonomy of administrators public to say in decisions, which restricts the view of the 

public safety of the state. 

Keywords: Implementation. Public safety. Integration. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A concepção de que o trabalho integrado na segurança pública é fundamental 

para o combate eficaz da criminalidade é algo que vem sendo abordado por 

estudiosos sobre a temática. Essa integração estaria condicionada a existência de 

articulação entre os órgãos da segurança pública, no sentido de interagir, trocar 

informações e executar ações conjuntas, estabelecendo uma característica de 

complementaridade no serviço prestado.  

Entretanto, na mesma via em que os estudiosos discorrem sobre a 

necessidade da integração, está a percepção de que existem fatores que dificultam 

a implementação desse aspecto, principalmente em função da falta de articulação 

entre os órgãos e agentes que acabam se tornando obstáculos na busca pelo 

trabalho integrado na segurança pública. 

O primeiro fator que causa dificuldade de integração apontado pela maioria 

dos estudiosos é a ausência de uma política nacional de segurança pública. A 

justificativa seria que por não existir uma padronização, diretrizes claras que 

regessem todos os estados, torna-se inviável o propósito de integrar os órgãos, pois 

cada estado estabelece uma forma particular de organização do seu sistema de 

segurança pública. 

Outro fator seria a falta de investimentos na segurança pública de um modo 

geral, o que consequentemente tornaria difícil a integração, uma vez que não 

existiriam recursos direcionados a melhoraria desse aspecto. A disputa por poder é 

visto também como um fator que dificulta a integração, na medida em que os órgãos 

estariam disputando a autonomia do mesmo espaço que atuam e isso já seria um 

aspecto que distanciaria os mesmos. 

O conflito de competências também é um fator apontado como uma das 

dificuldades de integração, que consiste na sobreposição das atividades por parte 

dos órgãos, um invadindo a competência do outro, o que gera uma situação de 

desconforto e tensão entre eles.  

Além disso, a falta de compartilhamento de informações é apontado também 

como um fator que causa dificuldades na perspectiva da integração, uma vez que 

não existiria uma boa interação entre os órgãos, que pouco se comunicariam, não 

existindo um entendimento que possibilitasse a troca de informações e 

consequentemente não havendo articulação nas ações. 



14 
 

Em virtude dessa falta de articulação nas ações, Silva (1998) considera que 

praticamente não existe integração nos sistemas de segurança pública no Brasil. 

Apesar de assumir uma posição genérica, é importante ressaltar que os estados se 

diferenciam na forma de gerir a segurança pública, de maneira que cada caso deve 

ser analisado separadamente, pois não existe um padrão nacional que se apresente 

como parâmetro único para todos os estados. 

Para Barbosa (2010), as dificuldades para a implementação da integração na 

segurança pública, são um grande entrave na busca pelo trabalho preventivo, uma 

vez que tem se entendido que se antecipar as ações pode representar maior eficácia 

em relação apenas ao trabalho ostensivo, para que isso seja possível é 

imprescindível que haja uma boa comunicação entre os agentes com o 

compartilhamento das informações. 

Soares (2006) observa a ocorrência de dificuldades encontradas com relação 

a esse aspecto da troca de informação, tendo em vista as fortes críticas aos 

sistemas policias e demais agentes que atuam na segurança pública do país. 

Questiona-se a existência da divisão de atribuições e a comunicação entre esses 

agentes, pois na prática, muitas vezes ocorre a prestação de um mesmo serviço por 

parte de órgãos distintos, serviço esse considerado ineficiente na percepção da 

sociedade. 

As relações conflituosas entre as polícias, aspectos culturais de formação 

destas instituições e disputas por poder são fatores apontados como possíveis 

causas para que estes órgãos atuem de forma desarticulada, sem compartilhamento 

de informações, o que acaba resultando cada vez mais na dificuldade de se 

estabelecer um sistema integrado de segurança pública nos estados, e 

consequentemente, prejudicando quem deveria ser o maior beneficiário, a sociedade 

(COSTA, 2004). 

Segundo Filho (2001), apesar de atuarem em um mesmo território, as 

instituições da segurança pública não se comunicam, não se entrosam, não 

dialogam, não compartilham dados e informações de maneira mútua. Essa visão 

reflete bem a imagem passada para a sociedade sobre a forma de atuação dos 

agentes da segurança pública, mais especificamente sobre a relação entre a Polícia 

Civil e a Polícia Militar. 

Responsáveis pela segurança dos estados, a Polícia Civil é incumbida do 

trabalho de investigação criminal, enquanto a Polícia Militar é responsável pelo 
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trabalho ostensivo (BRASIL, 2002). De acordo com as imposições legais, cada 

polícia deve realizar uma parte do trabalho, não sendo permitida a realização do 

ciclo completo (SILVA, 2003). 

Entretanto, a rivalidade histórica destas instituições permeada principalmente 

pela disputa de poder, se reflete muitas vezes em um conflito de competências, 

onde uma invade o espaço da outra não agindo de acordo com o que a Constituição 

define sobre as suas respectivas atribuições. 

De acordo com Soares (2006), essa situação conflituosa entre estas duas 

polícias, conhecido pelo jargão na área de “fogo amigo” e que algumas vezes 

chegam a situações extremas de conflito direto, sendo mais comum ocorrências 

sobre policiais militares abordando policiais civis sem fardamento, o que caracteriza 

um exemplo da falta de entendimento entre os órgãos. 

Diante dos problemas perceptíveis e da necessidade de se promover a 

integração na segurança pública, o Governo Federal criou o Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP) com a proposta de reformular o perfil da segurança 

pública no Brasil, propondo um modelo de atuação baseado na articulação das 

ações, no trabalho preventivo, na preocupação com a formação dos agentes. 

O SUSP consiste em um sistema criado para articular as ações federais, 

estaduais e municipais na área da segurança pública e da justiça criminal. Tal 

articulação não interferiria na autonomia dos estados ou das polícias civil e militar, 

uma vez que não se configuraria como uma proposta de unificação, mas de 

integração prática nas ações (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2007). 

Mediante as diretrizes do SUSP, e da perspectiva da busca pela integração 

na segurança pública, surgiram os centros integrados que embora tenham a mesma 

finalidade, foram sendo criados de acordo com as iniciativas de cada estado, sem 

padronização ou modelo nacional.  

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) tem como 

principal finalidade facilitar a comunicação entre os agentes, dispondo de recursos 

tecnológicos capazes de estreitar a relação entre os mesmo, exercendo de maneira 

completa a integração na segurança pública. 

No Rio Grande do Norte, o CIOSP foi criado em 2006 através de uma 

proposta da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), tomando por 

base exemplos de outros Estados como o do Rio de Janeiro, que tem o mesmo 

objetivo de promover a integração na segurança pública do Estado. Os órgãos da 
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segurança foram incorporando seus respectivos números de atendimento de 

ocorrências ao CIOSP, e a partir daí passaram a atuar sob um mesmo canal de 

comunicação. 

Para compreender as questões levantadas sobre os possíveis fatores que 

podem causar dificuldades para a implementação do trabalho integrado na 

segurança pública, escolheu-se analisar o caso específico do sistema de segurança 

pública do Rio Grande do Norte, sobre a ótica de um órgão que atua exclusivamente 

com o objetivo de promover a integração na segurança pública do Estado, o CIOSP. 

Diante do exposto, o trabalho se propõe a discutir o seguinte problema: Como 

vem ocorrendo a implementação das propostas do SUSP no que se refere à 

integração entre as polícias na segurança pública do Rio Grande do Norte? 

A relevância social do estudo se dá a partir do entendimento de que quanto 

maior for a adesão a métodos e estratégias que proporcionem o compartilhamento 

de informações, maiores são as possibilidades de prevenir e reprimir a criminalidade. 

Consequentemente reduzir a criminalidade significaria aumentar a qualidade de vida 

da sociedade, logo é coerente inferir que essa possibilidade é do interesse dos 

cidadãos de um modo geral. 

Na dimensão acadêmica, pesquisas no tema são importantes porque ainda 

existe pouca difusão de conhecimento na área. De acordo com Sapori (2007), os 

estudos em segurança pública de um modo geral não costumam se relacionar com 

nenhuma das fases específicas das políticas públicas. 

A carência de fundamentação teórica e metodológica desta temática torna-se 

um obstáculo na busca por um suporte para determinadas constatações, de modo 

que os resultados de uma pesquisa como essa podem contribuir para preencher 

lacunas existentes, ainda não exploradas por estudiosos que tratam do tema. 

A relevância teórica do estudo se dá a partir da concepção de Soares (2006) 

de que os problemas já apontados pela literatura como possíveis entraves na 

integração da segurança pública são questionáveis em virtude do pouco 

aprofundamento na questão da relação entre os agentes. 

Nesse sentido, analisar de forma mais aprofundada esse aspecto daria maior 

respaldo para as constatações caso se confirme os mesmos motivos já apontados, 

ou poderia trazer a descoberta de um elemento novo ainda não identificado pela 

literatura. 
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Dentre as contribuições empíricas do estudo, uma análise sobre a situação da 

segurança pública do Rio Grande do Norte, possibilitaria um levantamento de 

informações relevantes no que se refere a soluções de problemas a nível estatal. 

Visualizar a situação da segurança pública do Estado no que se refere a esse 

aspecto da integração, possibilitaria uma ação mais específica de acordo com as 

necessidades da região, ao invés de usar como referência a situação do país de um 

modo geral. 

Do ponto de vista metodológico, o estudo contribui com a apresentação de 

uma análise qualitativa com tratamento de dados baseado em análise de conteúdo, 

através da definição de categorias de análise. Essa caracterização do estudo 

permite um aprofundamento maior na obtenção das informações, podendo ser 

utilizado como base para estudos posteriores relacionados com a mesma temática. 

Além disso, tendo como propósito exploratório, o estudo contribuiria para a 

familiarização com o tema (GIL, 2010). 

Ainda no aspecto metodológico, a escolha da unidade de pesquisa contribui 

para apresentação de um novo elemento que ainda pode ser de pouco 

conhecimento por parte da sociedade. A escolha do CIOSP além de estar 

diretamente alinhado ao objeto de estudo por se tratar de um órgão que trabalha 

exclusivamente com a integração, trata-se de um órgão relativamente novo, o que 

pode contribuir para a familiarização deste elemento com a sociedade. 

Além disso, escolheu-se entrevistar um representante de cada polícia do 

Estado que atue junto ao CIOSP, com o objetivo de apurar a versão de cada uma 

das entidades e principalmente investigar como é de fato relação das duas polícias 

no Rio Grande do Norte. Essa investigação contribuiria significativamente para a 

constatação ou não do que os estudiosos apontam, além de traduzir a realidade da 

atuação destes órgãos a nível local.  

Por fim, destaca-se que o presente estudo não pretende esgotar o assunto 

em questão, detendo-se apenas a explorar determinadas lacunas encontradas na 

literatura, mais especificamente na analise da relação entre os órgãos da segurança 

pública, sob o aspecto da integração, visando apurar fatores que possam influenciar 

positivamente e negativamente na implementação das ações que tenham a 

finalidade de integrar estas instituições. 
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Nessa perspectiva, o estudo tem por objetivo geral: Compreender os desafios 

para implementar as ações de integração entre as polícias no Rio Grande do Norte a 

partir das propostas do SUSP. Como objetivos específicos têm-se: 

a) Apurar os principais problemas de integração entre as polícias do 

estado;  

b)  Investigar a relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio 

Grande do Norte; 

c)  Analisar as dificuldades para a implementação das propostas do SUSP 

pelo CIOSP-RN. 

 

Diante dessa perspectiva, observa-se a busca de alternativas para o 

aperfeiçoamento das atividades na segurança, tendo como primeiro passo identificar 

os principais problemas existentes. Logo, uma pesquisa com caráter investigativo, 

com a finalidade de compreender esse aspecto da relação dos órgãos e mais 

especificamente chegando ao ponto principal que é a implementação das ações que 

visam integrar estes órgãos no contexto da segurança pública, pode gerar 

resultados que apontem possíveis soluções, bem como diretrizes para a otimização 

do que vem funcionando, de maneira a contribuir diretamente para a melhoria nos 

serviços prestados nessa área. 

Portanto, através de uma análise sobre uma situação da segurança pública 

em um estado específico, seria possível averiguar as estratégias utilizadas, bem 

como os seus reflexos na adoção de técnicas gerenciais, métodos, recursos e 

quaisquer ferramentas que visem implementar as ações com a finalidade de integrar 

os órgãos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No presente capítulo será apresentada a revisão de literatura tomada por 

base para o desenvolvimento da dissertação. Inicialmente serão abordadas as 

políticas públicas caracterizando alguns conceitos gerais, seguindo para as etapas 

de uma política pública e a etapa da implementação que consiste no foco o qual 

serão analisadas as ações de integração entre as polícias na segurança pública. 

Em seguida será apresentado o capítulo sobre segurança pública iniciando 

com algumas definições conceituais, seguindo para políticas públicas em segurança 

no Brasil, a estrutura da segurança pública no Brasil e os sistemas policiais, e 

Polícia Civil x Polícia Militar: Conflitos e atribuições. 

O último capítulo diz respeito à integração na segurança pública: os desafios 

a serem superados, seguindo para Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e 

por fim as principais dificuldades para a integração entre as polícias. 

 

 

 

2.1 Políticas públicas: Conceitos gerais 

 

No que diz respeito aos conceitos sobre políticas públicas, existe um 

pensamento que de uma maneira geral vincula diretamente políticas públicas às 

ações do Estado, esse pensamento permeia a formação da maioria dos conceitos 

sobre políticas públicas. De maneira mais simplificada, poderia se dizer que a 

política pública seria o que o Estado faz ou deixa de fazer (DYE, 1984). 

Ainda nessa mesma perspectiva sobre as ações do Estado, Salisbury (1995) 

e Rua (2009) definem que as políticas públicas são ações ou tomadas de decisões 

sancionadas pelos gestores governamentais. Consiste no conjunto de decisões e 

ações do Estado no que diz respeito à alocação envolvendo bens públicos. 

Corroborando essa visão, Souza (2009) afirma que as políticas públicas na 

sua essência estariam fortemente vinculadas ao Estado, onde o mesmo 

determinaria como os recursos seriam usados para o beneficio da sociedade. 

No entendimento de Secchi (2010), o conceito de política pública pode ser 

exemplificado através de uma definição simples sobre o problema público. Ou seja, 

algo que precisa ser resolvido do âmbito da sociedade e que a partir daí passa a ser 
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responsabilidade do Estado, dos governos pensarem em soluções e tomar as 

decisões com o objetivo de sanar este problema. 

Essa idéia da responsabilidade do estado no que diz respeito ao seu 

posicionamento e as suas ações no âmbito governamental, se estabeleceu como o 

ponto de partida das concepções mais abrangentes sobre o significado das políticas 

públicas, que posteriormente, foi sendo trabalhada sob outras perspectivas, 

considerando a evolução de aspectos sociais, e consequentemente a atuação dos 

diversos atores envolvidos que fazem parte desse cenário (FILOCRE, 2009). 

Os atores podem ser por exemplo, a administração pública, o legislativo, os 

partidos políticos. Esses atores têm participação e influenciado diretamente no 

processo de composição e execução de uma política pública. No contexto brasileiro, 

de acordo com a característica da formação do nosso sistema federativo, as esferas 

federal, estadual e municipal podem atuar trabalhando em uma política pública 

visando o bem coletivo (OLMO, 2006). 

Soares (2006), atenta para a análise em relação as decisões que 

influenciadas pelos interesses particulares de cada um dos atores envolvidos, 

acabam muitas vezes privilegiando determinados setores específicos, não ocorrendo 

dessa maneira o direcionamento ao ponto principal que é o benefício coletivo e a 

satisfação da sociedade, o que acaba ferindo o princípio da isonomia. 

Complementando a idéia de Soares (2006), na visão de Meksenas (2002), as 

políticas públicas podem se manifestar através de duas dimensões que se 

complementam entre si que é o aspecto administrativo técnico e o aspecto político. 

O aspecto administrativo técnico se propõe a analisar as ações em escalas 

diferentes de gestão, permitindo identificar oportunidades, prioridades e lacunas. 

Já o aspecto político diz respeito não só a essa questão já levantada do 

conflito de interesses resultado da interação entre Estado e as demais forças 

sociais, mas também a análise ampla das ações governamentais em situações 

distintas da realidade brasileira. Ocorrem pressões sofridas nos diversos níveis de 

gestão devido a complexidade da conjuntura social do Brasil, que apresenta 

disparidades regionais, econômicas, culturais dentro de um mesmo território 

(MULLER e SUREL, 2002). 

O pensamento de Kingdon (1984) a respeito dessa conjuntura a qual envolve 

dissernimentos sobre a ação política e a ação pública, vale ser ressaltado como uma 

idéia capaz de ilustrar bem essa caracterização, é o conceito sobre a janela de 
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oportunidades. Para Kingdon (1984), a janela de oportunidade política se configura a 

partir de um momento onde a ação política se baseia em uma nova maneira de 

abordar um problema, influenciar na formulação das alternativas a partir de idéias já 

existentes, mas que por algum motivo não foram aproveitadas, criando uma forma 

diferente, uma inovação na abordagem do problema desenvolvendo estas mesmas 

idéias já elaboradas. 

Diante desse contexto, destaca-se o papel das forças políticas em identificar e 

compreender os reais objetivos das ações e das medidas aplicadas. É fundamental 

que haja correlação entre as necessidades coletivas, as  relações de poder e 

interesses, com a conjuntura da vida social, os padrões de sociabilidade e da 

dinâmica da cultura brasileira (MEKSENAS, 2002).     

  

     

2.1.1 As etapas de uma política pública  

 

Saindo desse pensamento inicial que vincula política pública às ações do 

Estado, Beato Filho (1999) aborda as etapas da política pública classificando-as 

quanto à essência. De maneira que a formulação de problemas, alternativas, ações 

e resultados podem ser considerados essencialmente de natureza teórica, ao passo 

que a avaliação, monitoramento, recomendações e estruturações são questões de 

ordem técnica, envolvendo a utilização de modelos de custo-benefício, de 

efetividade, eficiência e de equidade. 

Ainda quanto ao processo de desenvolvimento de uma política pública, 

evidenciado por meio de etapas, outros atores usam a definição de fases, que 

consiste na materialização de um ciclo onde a política pública passa por todo um 

processo de maturação. A construção do processo de elaboração de uma política 

pode ser denominada de ciclo da política. O ciclo da politica compreende aspectos 

também considerados como fases onde representam o processo de formação de 

uma politica pública (MENY E THOENIG, 1992). 

O primeiro momento do processo de elaboração da política se refere à 

identificação de um problema pelos atores que o reconhecem. Este reconhecimento 

ocorre de forma subjetiva e interessada, ou seja, ele resulta do entendimento, dos 

valores, das ideias e métodos desses atores. O entendimento sobre a subjetividade 

da definição do problema ganhou corpo com o desenvolvimento da análise de 
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política, pois até então esse elemento era considerado uma entidade objetiva e 

sequer era reconhecido como uma fase do ciclo da política (MENY E THOENIG, 

1992). 

Reflexões posteriores indicariam que esse momento constitui, de fato, um dos 

principais focos dos estudos de análise de política, uma vez que é aquele no qual se 

podem observar com maior clareza, assimetrias de poder, tensões entre agendas e 

conflitos encobertos ou latentes. Segundo Perèz e Seisdedos (2006), os atores que 

intervêm no processo de conformação da agenda, são aqueles que participam do 

mesmo conforme a sua relação com o problema. Os principais atores são o 

legislativo, o governo, a administração pública, os grupos de interesses, os partidos 

políticos e os grupos de especialistas. 

Outra fase seria a definição da agenda que de acordo com Kingdon (1984), é 

o espaço de constituição da lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção 

do governo e dos cidadãos. É importante ressaltar que, apesar disso, a passagem 

de um problema para a agenda não é por si só um requisito para que finalmente se 

elabore uma política pública para solucioná-lo. 

O momento da formulação é a fase em que opções são consideradas, aceitas 

ou rejeitadas. Para Aguilar (1993), este momento tem início na identificação do 

problema. Ou seja, de acordo com essa concepção, a solução partiria da própria 

definição do problema. A formulação dos objetivos e a busca das alternativas para a 

solução do problema já estão presentes na fase de identificação do próprio 

problema. 

A fase da implementação consiste em um processo onde se agrega a 

definição dos objetivos e as ações a serem executadas para atingi-los. É também a 

fase onde deve haver o planejamento e organização de todos os recursos 

necessários para se fazer uma política, sejam recursos materiais, administrativos, ou 

humanos (SILVA, 2003). 

A avaliação se apresenta como um instrumento que permite o 

desenvolvimento de processos para a revisão e medição sistemática do estado do 

problema. Os resultados dessa avaliação podem ocasionar três situações: auxiliar 

na melhoria da política e assim, na sua continuação; finalizar a política existente e 

desenvolver uma nova política. Além de instrumento técnico, a avaliação, é também, 

uma ferramenta política. Os resultados dela são utilizados para melhorar os 
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programas e para prestar contas aos cidadãos, contribuindo, assim, para a 

confiança e para a legitimidade do sistema (AGUILAR, 1993). 

Sendo o último momento, a fase da avaliação não necessariamente ocorre 

após a implementação da política. Ela pode ocorrer também no início do ciclo ou ao 

longo dele, de forma concomitante (OLMO, 2006). 

Dentre as etapas de uma política pública, escolheu-se uma delas como base 

para analisar o caso específico de integração na segurança pública, dessa maneira, 

a fase de implementação será destacada na sessão a seguir quanto as suas 

definições e características, para que seja possível relacionar e compreender a 

forma como ela se dá no caso específico estudado. 

 

2.1.2 A etapa da implementação  

 

Na definição de Najan (1995), a implementação consiste no momento em que 

ocorre o alcance dos objetivos da política, de maneira que se associa o verbo 

implementar ao processo que dará o resultado final para se chegar ao objetivo da 

política. Najan (1995) ainda complementa caracterizando a implementação como 

uma etapa dinâmica, e que não se limita apenas em traduzir uma determinada 

política em ação, mas que tem o poder inclusive de modificá-la. 

Toda implementação pode ser controlada se seguir de acordo com seu 

planejamento, pode-se exercer o controle para que os resultados atinjam as 

expectativas previstas. Além disso a implementação possui caráter racional, as 

decisões são tomadas racionalmente, de modo que uma política só não alcançaria 

os resultados esperados se o planejamento estivesse equivocado (MAJONE e 

WILDAVSKY, 1984). 

É comum encontrarmos na literatura sobre implementação de políticas 

públicas definições e classificações sobre duas perspectivas capazes de analisar o 

processo, que são a perspectiva do modelo top-down e a perspectiva do modelo 

bottom-up, que em algumas ocasiões também podem ser chamados de desenho 

prospectivo e desenho retrospectivo (ELMORE, 1996). 

De acordo com Muller e Surel (2002), O modelo top-down, também chamado 

desenho prospectivo, se baseia em uma abordagem sequencial. Muller e Surel 

(2002) também apresentam o pensamento sobre política pública como uma 

sequência de etapas diferentes entre si que seguem lógicas distintas, caracterizando 
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uma diferenciação entre a formulação e a implementação, considerando com que a 

formulação seguiria a lógica de atividade política, enquanto que a implementação 

seguiria a lógica da prática administrativa. 

Corroborando esse pensamento Walt (1994), aborda uma definição a qual 

define que a implementação seria a execução de atividades que visam atingir as 

metas definidas previamente na fase de formulação da política pública, 

considerando-se que ao ser criada a política pública por si só se apresenta como um 

processo técnico de implementação. 

Ainda sobre o modelo top-down, sua principal característica é o ponto de 

partida do topo no processo decisório, ou seja, as ideias que são posicionadas para 

serem colocadas em prática são oriundas da parte de cima da pirâmide, de quem 

detém o poder final da decisão, os governantes. De maneira que não são levadas 

em consideração as ideias e os anseios das partes inferiores da pirâmide, apenas 

espera-se o desenvolvimento das etapas e o cumprimento das mesmas por parte de 

cada um dos responsáveis pela implementação (ELMORE, 1996). 

Complementando a definição de Elmore (1996) sobre o modelo top-down, 

Bastien (2009), ressalta a liberdade ou autonomia por parte dos administradores 

públicos, no momento em que se colocam na condição de tomar decisões sobre 

quaisquer aspectos da política. Dessa maneira, existe a preocupação em 

estabelecer regras claras e específicas para que essa autonomia seja cada vez 

menor, ou seja, para que os administradores públicos detenham cada vez menos 

autoridade de tomar decisões, que apenas cumpram o que lhes for determinado 

pelos políticos. 

A partir dessa concepção de direcionar esforços para restringir o poder das 

decisões apenas aos políticos é que surgem as críticas ao modelo top-down, pois 

elas se fundamentam na constatação de que os governantes somente, não seriam 

capazes de prever todas as nuances compreendidas entre os diversos atores 

envolvidos em uma política pública (ELMORE, 1996). 

Apesar de estarem no topo da pirâmide, para compreender questões 

operacionais e administrativas, bem como anseios da sociedade, seria necessário 

apurar de perto, vivenciá-las, sendo assim para se obter essa experiência, seria 

imprescindível levar em consideração as opiniões de quem vive essa realidade, 

nesse caso, a opinião dos administradores públicos e da própria sociedade 

(MAJONE e WILDAVSKY, 1984). 
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Justificando esse pensamento sobre as críticas ao modelo top-down, 

Pressman e Wildavsky (1984), ressaltam as mudanças existentes nos planos, 

concomitantemente a alterações nos acordos estabelecidos, de maneira que 

tornam-se inevitáveis os antagonismos e os conflitos, o que evidencia a 

impossibilidade por parte dos governantes de preverem os passos dos atores 

envolvidos com antecedência. 

Ainda na perspectiva da crítica ao modelo top-down, Bastien (2009), 

contrapõe a ideia de que exercer total controle sobre a autonomia dos 

implementadores assegura a ordem e a organização do processe de 

implementação. Na visão dele, a discrição que consiste na flexibilidade do grau de 

autonomia dos administradores público, é um problema na democracia, pois no 

momento em que se restringe essa discricionariedade, acontece uma distorção da 

autoridade governamental.  

O modelo bottom–up também chamado de desenho retrospectivo, apresenta 

ideias opostas ao modelo top-down questionando essa autonomia dos governantes 

no processo de implementação de uma política (ELMORE, 1996). 

As ideias do modelo bottom-up argumentam que quanto menos houver 

restrição à participação de demais atores envolvidos, através da definição exata das 

responsabilidades administrativas, maiores são as probabilidades de êxito na 

implementação das políticas (ELMORE, 1996). 

Sobre a questão da discricionariedade dos implementadores, O`Brien e Li 

(1999), abordam que o modelo botton-up considera que os atores envolvidos 

possuem conhecimentos das situações e detêm informações que podem ajudar a 

adaptar ou modificar o plano de acordo com as especificidades caso seja 

necessário. Dessa maneira, os autores argumentam a favor da participação dos 

atores que podem contribuir positivamente no processo de implementação 

realizando ajustes e inovações de acordo com a capacidade do Estado. 

Outra característica é que as análises são baseadas em cada nível 

organizacional que os atores ocupam, considerando-se que é natural a mudança em 

uma política à medida que ela é executada e que a peça fundamental para o êxito 

está relacionado com a capacidade de cada ator influenciar o comportamento de 

outros atores em outros níveis de implementação (ELMORE, 1979). 

Para Muller e Surel (2002), no modelo botton-up, a capacidade na resolução 

de problemas, está condicionada ao estabelecimento de estratégias e da gestão de 
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seus conflitos. Não sendo possível para a política pública resolver o problema por 

completo, apenas direcionar o foco dos indivíduos para o problema e dessa maneira 

proporcionar a aplicação de habilidades e uma posição de julgamento a respeito da 

decisão a ser tomada para resolver o problema. 

Com relação às críticas ao modelo bottom-up, Matland (2010) atenta para o 

papel dos governantes em uma democracia, de exercerem o controle sobre as 

políticas, uma vez que os mesmos foram eleitos para tal exercício. 

Tal aspecto não pode ser negligenciado, e que se conferido poder aos 

implementadores, essa posição dos políticos que foram eleitos pelo povo para os 

representarem, estaria sendo de certa forma violada, configurando-se uma situação 

de quebra de hierarquia ou mesmo de conflitos de competências, uma vez que 

estariam sendo alteradas as respectivas atribuições de políticos e de 

administradores públicos (MATLAND, 2010). 

Najan (1995), que enfatiza o processo de implementação como sendo uma 

transição. No sentido de que é necessário que os implementadores saibam lidar 

constantemente com as mudanças e variações dos cenários, contextos, 

personalidades dos atores, e para isso devem usar os mecanismos administrativos 

como suporte, sempre levando em consideração que a peça fundamental é a 

capacidade de adaptação e que é fundamental que haja a correção de erros, 

mudança das diretrizes e o aprendizado contínuo. 

A implementação de políticas públicas portanto, consiste em um resultado da 

interação de diversos atores atuantes nos cenários institucionais e em tudo que diz 

respeito ao ambiente político. Através dessa interação entre atores, evidencia-se as 

relações entre indivíduos e organizações, relações que tornam as políticas 

dinâmicas, em constantes transformação, pois essas relações influenciam as 

estratégias, as alterações e os resultados  (MARQUES, 2003). 

Silva e Gall (1998) definem de modo sintético a visão sobre a implementação 

como sendo uma etapa que sucede a etapa da formulação em um processo 

autônomo onde são necessárias não só ações, mas também de tomada de decisões 

relevantes. Caracterizando uma rede de agentes que interagem e geram resultados 

que influenciam todo o processo de forma articulada. 
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2.2 Segurança Pública: Definições conceituais  

    

 O significado da palavra segurança em um contexto abrangente, pode se 

configurar como algo que permite manter-se livre de perigos e incertezas, estando 

diretamente relacionado à ideia de garantia e afastamento dos riscos e possíveis 

danos ou prejuízos, tendo o mesmo sentido do conceito de seguridade, baseado na 

ação de tornar seguro (SILVA, 1963). 

Dessa forma, a segurança pública pode ser definida como uma garantia 

proporcionada pelo Estado, que guarda todos os direitos do indivíduo, sejam eles de 

propriedade, locomoção e principalmente de proteção contra a criminalidade (SILVA, 

1963). 

Tal definição é complementada com a perspectiva de que esses direitos 

proporcionados pelo Estado caracterizam-se como uma proteção civil, e que só será 

concedida concomitantemente à proteção social, que diz repeito aos direitos 

políticos, econômicos, de seguridade social e de seguridade do trabalho (LAFER, 

1998; BONAVIDES, 2000). 

Complementando essas ideias, Xavier (2008) define segurança pública como 

um bem comunitário, configurando-se também como um direito social que agrega 

valor, sendo de grande relevância para o bem estar das comunidades. 

A definição no âmbito jurídico caracteriza a segurança pública como a isenção 

ou distanciamento, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo 

mal que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade, ou dos 

direitos de propriedade do cidadão. Dessa maneira o estado seria responsável por 

reparar quaisquer danos causados em consequência de violações destes direitos 

garantidos a cada pessoa em sua individualidade (XAVIER, 2008). 

De acordo com Barbosa (2010), a garantia da proteção dos direitos 

individuais proporcionada pelo trabalho da segurança pública, é um avanço no que 

diz respeito aos ideais do exercício da cidadania. Diante dessa visão, pode-se dizer 

que a segurança não se posiciona no sentido oposto ao da liberdade, apenas 

configura-se como um dos árduos caminhos a serem percorridos para se chegar ao 

ideal de qualidade de vida dos cidadãos (BARBOSA, 2010). 

Barbosa (2010) ainda complementa que quanto mais os cidadãos confiam na 

garantia da manutenção da ordem jurídica, maior é a confiança de que estão em 
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segurança. De modo que a percepção da sociedade perante o cumprimento cada 

vez mais efetivo das leis e da regulamentação jurídica, se traduz na sensação de 

que a ordem e a preservação dos seus direitos estão sendo mantidas. 

Para isso, ressalta-se a necessidade de se haver esforço dos órgãos atuantes 

na segurança em se aperfeiçoarem no dia-dia, na busca por alcançar níveis que 

correspondam às expectativas da sociedade como um todo. Paralelo às garantias 

que competem ao Estado, o conceito de segurança pública é amplo, não se 

limitando à política do combate à criminalidade e nem se restringindo apenas à 

atividade policial (LOPES, 2009). 

Pode-se dizer que a segurança pública no que diz respeito às 

responsabilidades do Estado, busca promover ações de repressão proporcionando 

estímulos ativos para que os cidadãos possam conviver em sociedade fazendo uso 

de todos os seus direitos e resguardando-se dos riscos em exposição (SAPORI, 

2007). 

Vale ressaltar que para a sociedade a segurança está diretamente 

condicionada à atuação da polícia e existe uma corrente de pensamento mais 

simplificada por parte das pessoas, a qual se fundamenta na ideia de que todas as 

soluções no âmbito da segurança estariam condicionadas ao trabalho da policia e no 

aumento do contingente policial (BARBOSA, 2010). 

Em um primeiro momento, cabe ao estado, como responsável direto, articular 

suas ações alinhadas com a compreensão de que o trabalho de promover a 

segurança passa primeiramente pelo resgate à cidadania e pela preservação dos 

direitos humanos, em um segundo momento, cabe aos demais órgãos, os quais 

devem atuar sob a perspectiva do trabalho de prevenção e não apenas de repressão 

(LOPES, 2009). 

Os órgãos atuantes na segurança pública ficam responsáveis pela atividade 

de inibir, neutralizar ou reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, 

assegurando a proteção coletiva por extensão dos bens e serviços. Tal conceito 

baseia-se nos princípios da dignidade humana, da interdisciplinaridade, da 

imparcialidade, da participação comunitária, da legalidade, da moralidade, do 

profissionalismo, do pluralismo organizacional, da descentralização estrutural e 

separação de poderes, da flexibilidade estratégica, do uso limitado da força, da 

transparência e da responsabilidade (SANTOS 2006). 
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Diferenciando-se um pouco dessa ideia, Silva (2003) alerta que a segurança 

pública não se configura como uma tarefa apenas de polícia, mas de uma conjuntura 

maior de fatores envolvidos, bem como a articulação do público com as instituições 

e setores envolvidos na administração de riscos, a efetividade das ações do sistema 

de justiça criminal, execução de programas para o desenvolvimento da comunidade 

na produção de sua própria segurança. Através desta visão fica evidenciada a 

importância da atuação da sociedade no trabalho em conjunto com a polícia no 

âmbito da segurança pública. 

Para Barbosa (2010), é fundamental que haja a preocupação em 

compreender que os problemas da segurança pública não podem ser solucionados 

apenas pela ação ostensiva da policia no combate direto. A sociedade precisa 

assimilar a importância da sua participação nesse trabalho de prevenção, atuando 

em conjunto com as instituições responsáveis pela segurança. 

Diante dessa ideia a respeito de todos que devem participar no trabalho da 

segurança, pode-se dizer que um sistema de segurança pública consiste no 

conjunto de instituições responsáveis por promover a segurança pública, exercendo 

suas funções no dia a dia de acordo com as suas respectivas atribuições. Os órgãos 

que compõem um sistema de segurança pública são divididos quanto às suas 

atribuições e designados a exercerem suas respectivas funções (BARBOSA, 2010). 

 

2.2.1 Políticas públicas em segurança no Brasil 

 

No que se refere às políticas públicas em segurança no Brasil, na visão de 

Xavier (2008), é necessário em um primeiro momento, avaliar as especificidades de 

cada problema para então estabelecer metas bem definidas a serem alcançadas e 

que possam balizar o direcionamento das tomadas de decisões. 

É fundamental também, a utilização de medidas confiáveis para avaliar os 

objetivos, o sentido de garantir mais precisão e especificidade para tratar com cada 

problema. Seguir essa concepção de conduzir as políticas públicas na área de 

segurança, pode significar uma boa condição de eficiência nas ações, possibilitando 

reduzir alguns tipos de crimes específicos a um custo razoável para sua 

implementação (XAVIER, 2008). 
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Ao se depararem com o aumento da criminalidade, os governos têm 

implementado programas, planos e operações repressivas no âmbito da segurança 

pública. O problema é que não existe uma política pública bem definida com metas e 

direcionamentos específicos (SOUZA, 2006). 

Existe a necessidade de reformas, investimentos na área de segurança 

pública, mas é fundamental que isso não ocorra de maneira paliativa ou genérica. É 

necessário tentar compreender as causas que levam aos principais problemas e 

assim traçar um planejamento baseado em ações pontuais e especificas (KANH, 

2002). 

Em um primeiro momento, os estados tendem a investir nas questões básicas 

como aparelhamento, recursos físicos, contratação de mais efetivo policial, 

aumentos salariais, alargamento nos orçamentos das secretarias de segurança, no 

intuito de equacionar o problema do aumento da criminalidade. Embora se entenda 

a importância desses investimentos, vêm se constatando que isso não tem sido 

suficiente para o combate à criminalidade, uma vez que tem se entendido cada vez 

mais a complexidade de fatores que influenciam nesse problema (MACAULAY, 

2005). 

A responsabilidade na organização policial atribuída ao estado é um indicativo 

desta visão distorcida a respeito de visualizar a solução dos problemas 

concentrando-se nos investimentos para as ações repressivas. Além disso, abre 

espaço para a discussão do papel de todos os atores envolvidos e a forma como 

cada um pode contribuir para a melhoria da segurança, uma vez que é interesse de 

todos, principalmente da sociedade (SANTOS, 2006). 

Para Silva (2003), apenas os investimentos básicos, ações de caráter 

paliativo não são suficientes para resolver o problema do combate à criminalidade, 

os governos passaram a ter iniciativas de buscar diretrizes específicas, e o primeiro 

passo se daria assimilando a importância do estabelecimento de uma política 

nacional de segurança pública. Foi então que em junho de 2000, foi lançado o Plano 

Nacional de Segurança Pública (PNSP) (BRASIL, 2002). 

O Plano Nacional de Segurança Pública se constituiu como um conjunto de 

medidas visando articular os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério 

Público, outras instâncias públicas estaduais e municipais e demais setores da 

sociedade para que integrados, pudessem realizar um  verdadeiro mutirão contra a 

violência no país (BRASIL, 2002). 
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O objetivo deste plano seria aperfeiçoar de um modo geral o sistema de 

segurança pública no país, através de propostas claras com finalidade de integrar 

políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, de maneira a juntar 

essas forças para fortalecer o trabalho de prevenção e repressão à criminalidade, 

visando reduzir a impunidade, consequentemente aumentando a sensação de 

segurança e de tranquilidade por parte dos cidadãos (BRASIL, 2002). 

A ideia seria inserir o PNSP no núcleo das decisões do governo, isto é, no 

núcleo das políticas públicas que informam a agenda governamental. Dessa 

maneira, seria possível simplificar a definição de prioridades, e seguir um roteiro de 

procedimentos em conformidade com as etapas de uma política pública, o que 

auxiliaria até mesmo no aspecto da definição de alocação dos recursos e dos 

investimentos realmente necessários a serem feitos (SOARES, 2007). 

De acordo com Costa e Grossi (2007), o plano foi dividido em quatro partes 

ou conjuntos de medidas e compreendia quinze compromissos, que se 

desdobravam em cento e vinte e quatro ações, envolvendo temas relacionados a 

crime organizado, controle de armas, capacitação profissional e reaparelhamento 

das polícias.  As quatro partes eram caracterizadas por sua abrangência: medidas 

que cabiam ao governo federal em parceria com os governos estaduais, medidas de 

natureza normativas e medidas de natureza institucional. 

A principal característica do plano consiste no foco na ação integrada de 

todos os órgãos da segurança pública, que tem por objetivo coordenar, avaliar e 

redirecionar ações e metas propostas, o que seria de grande contribuição para o 

passo da criação de um sistema nacional de segurança pública mais abrangente, 

com um maior campo de atuação e eficaz nas soluções do problema da 

criminalidade (COSTA; GROSSI, 2007). 

Pensando em um suporte financeiro para o PNSP, no mesmo ano foi 

instituído, o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), com a finalidade de gerir 

recursos para apoiar projetos de responsabilidade dos governos federal, estadual e 

municipal na área da segurança pública (COSTA; GROSSI, 2007). 

Para a criação deste fundo foram estabelecidos cinco aspectos prioritários 

para investimento: Reequipamento das polícias estaduais, treinamento e 

capacitação profissional, implantação de programas de policiamento comunitário e 

implantação de sistemas de informações e estatísticas policiais. Para administrar o 

FNSP, foi criado um conselho gestor composto por representantes dos Ministérios 
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da Justiça, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil, bem como do 

gabinete de segurança institucional e da Procuradoria-Geral da República, (COSTA; 

GROSSI, 2007). 

A criação do fundo, em consequência dos propósitos do plano nacional, seria 

um elemento fundamental na contribuição para o investimento em ações que visem 

promover a integração na segurança pública. 

Uma das reclamações dos investimentos feitos para a execução do trabalho 

integrado na segurança, é que a SENASP não estabelece critérios específicos para 

o repasse das verbas e dessa maneira os investimentos são feitos sempre nos 

mesmos aspectos, o que acaba deixando de fora a atenção para a melhoria desse 

aspecto da integração entre as policias (SOARES, 2007). 

O plano nacional seria capaz de determinar uma parte especifica dos 

recursos do fundo para isso, porém ainda não existe uma definição clara dessa 

determinação e os investimentos continuam sendo feitos sem a definição de critérios 

(SOARES, 2007). 

Para Xavier (2008), mesmo com estas iniciativas de criação do PNSP e do 

FNSP, um dos desafios que ainda permanece no âmbito das políticas de segurança 

pública é a falta da participação ativa da sociedade civil para as devidas mudanças. 

O fato de alguns conselhos como o Conselho Comunitário de Defesa Social 

(CCDS) participarem apenas como reclamantes e denunciantes da situação de 

segurança pública de determinado bairro, localidade ou município, restringe a 

proposta de atuação mais ativa da sociedade, pois são vetadas ao CCDS as 

proposituras de anseios populares para aplicação de políticas públicas de segurança 

pública (XAVIER, 2008). 

Ainda corroborando esse pensamento, Skolnick e Bayley (2002), acreditam 

que enquanto não houver coordenação e fiscalização ativa por parte da sociedade 

civil através destes conselhos comunitários locais, ficará mais difícil obter êxito no 

controle da violência e da criminalidade.  
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2.2.2 A estrutura da segurança pública no Brasil e os sistemas policiais 

 

Atuando pelo governo federal, temos três forças policiais, subordinadas ao 

Ministério da Justiça: A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia 

Ferroviária Federal. A Polícia Federal é responsável pela apuração dos crimes 

contra ordem política e social ou prejudicial à União, os crimes com repercussão 

interestadual ou internacional ou, ainda, os crimes a exigir repressão uniforme, bem 

como a fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. A Polícia Rodoviária Federal 

é incumbida do patrulhamento das rodovias federais, enquanto que a polícia 

ferroviária federal é responsável pelo patrulhamento das ferrovias federais. 

(CERQUEIRA, 2001). 

No âmbito estadual, a Polícia Militar e a Polícia Civil se constituem na linha de 

frente do controle sobre a violência, em virtude de sua competência territorial e 

poderes legais conferidos pelo Estado, cabendo à Polícia Militar, a atuação 

ostensiva e a preservação da ordem pública e à Polícia Civil, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, investigação, 

obtenção de provas materiais e identificação dos autores de crimes (CERQUEIRA, 

2001). 

O corpo de bombeiros militar se responsabiliza pela prevenção e pelo 

combate a incêndios, pela busca e salvamento e pelas ações de defesa civil (PARÀ, 

2002). Por serem organizações com poder de usar a força também são conhecidas 

por forças públicas. 

Os municípios a principio não têm atribuição de zelar pela segurança pública. 

Colaboram por meio do planejamento urbano, de combate ao uso indevido do solo, 

da oferta de serviços públicos, como escolas, áreas de lazer e esportes, iluminação, 

asfalto, e de programas sociais desestimuladores da violência. A guarda municipal, 

quando instituída, tem a atribuição exclusiva de proteger bens, serviços e 

instalações dos municípios (PARÀ, 2002). 

Compreendendo que a responsabilidade sobre a segurança pública não 

compete apenas ao Estado, e que o caminho do trabalho em conjunto entre 

sociedade, órgãos policiais e governos se apresenta como imprescindível, para se 

alcançar o objetivo final do controle e diminuição da criminalidade, Soares (2007) 
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visualiza nesse percurso vários obstáculos e dificuldades a serem superadas no 

contexto da segurança pública. 

Em um primeiro momento, observa-se a complexidade das habilidades 

necessárias no trato com a segurança pública. Primeiro requer capacidade para lidar 

com as mais diversas formas de marginalidade que se inovam de formas criativas e 

parecem crescer a cada dia. Além disso, cabe à segurança pública, a incumbência 

de combater desde o crime organizado que alicia e coloca sob sua autoridade 

milhares de jovens, ao moderno delito cibernético. (COSTA, 2004). 

Apesar de entender que tais atribuições são de fato obrigações da segurança 

pública, chama-se a atenção às condições oferecidas para a realização destas 

árduas tarefas, no sentido de que uma análise mais detalhada sobre toda a estrutura 

dos órgãos da polícia, irá expor deficiências que passam pelo problema dos salários, 

da preparação em técnicas modernas de enfrentamento e outros avanços 

tecnológicos, da melhoria do sistema de informação, do contingente e distribuição do 

efetivo policial entre outros. Diante disso pode-se considerar que de um modo geral, 

o desafio no campo da segurança público é bem amplo (COSTA, 2004). 

Considerando esse cenário de dificuldades a serem superadas, surge um 

importante elemento, o qual pode ser considerado como a chave para balizar a 

atuação e o comportamento dos órgãos da segurança pública, que é o conceito de 

poder. Não simplesmente a concepção do que seria poder, mas a forma mais 

adequada de se impor o poder (SOARES, 2006). 

Uma vez que o poder social é o que constitui a origem dos órgãos da 

segurança pública, esse tipo de poder pode ser entendido como a capacidade de um 

indivíduo ou grupo de praticar sua vontade, mesmo com a resistência de outros 

indivíduos ou grupos. Baseando-se em três elementos, a capacidade, a vontade e o 

elemento humano (FILHO, 2000). 

Ainda complementando essa ideia, Filho (2000) ressalta o poder como um 

meio de assegurar a eficácia da normatividade social, sendo assim inerente a toda e 

qualquer sociedade normativa. Inevitavelmente, os indivíduos não respeitariam os 

limites sociais se tivessem ciência de que nenhuma punição normativa seria aplica a 

eles.  

Nessa perspectiva, muitos autores destacam a existência do poder como 

necessidade humana, tendo em vista os fins do bem comum. Dallari (1998) ressalta 
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a necessidade de intervenção de uma vontade preponderante, para preservar a 

unidade ordenada em função dos fins sociais.  

Estendendo-se a partir dessas características e definições do poder, Costa 

(2004), aborda a figura do policial, mais especificamente sobre a formação do 

comportamento do policial, da responsabilidade por conciliar o poder que lhe é 

conferido com a forma de tratamento distinto com os cidadãos, uma vez que como 

agente da segurança é um cidadão como qualquer outro em princípio, mas que 

recebe a autorização do uso da força, tão somente em nome da manutenção da 

ordem pública. 

Assim, apesar de ter essa incumbência de ser cortês no trato com os demais 

cidadãos, usando um comportamento mais enérgico apenas quando o exercício da 

função o exige, não é o que tem se percebido na prática cotidiana, durante a 

atuação da polícia, é do conhecimento de todos, os casos referentes à violência 

policial ocorridos com certa frequência no âmbito da segurança pública 

(DORNELLES, 2006). 

De acordo com Costa (2004), essa violência policial configurada em um 

sentido mais simples como um uso desproporcional de força no trato com os 

cidadãos, ou em outros casos considerado um tipo de abuso de autoridade, é 

descontrolada em virtude de uma série de fatores como a hierarquia opressora das 

academias de polícia, que diminui o policial como pessoa, a deficiente preparação e 

formação desses agentes com relação ao entendimento sobre cidadania e aos 

direitos humanos, de um modo geral deficiências de caráter formativo, enraizadas 

historicamente e conduzidas até hoje. 

Outra questão a ser lembrada, é a ausência de serviços de inteligência, o que 

limita em grande parcela o trabalho da policia, inviabilizando a eficácia do combate à 

criminalidade, principalmente na ação contra o crime organizado, de maneira que a 

polícia se mantém atrasada em relação aos criminosos que utilizam recursos 

sofisticados, além da condição de que os serviços de inteligência poderiam gerir 

melhor o aspecto da troca de informações entre as polícias, não só porque os 

recursos tecnológicos permitiriam isso, mas também pela possibilidade de 

complementaridade nas ações, o que seria um aspecto chave na perspectiva do 

trabalho integrado (SOARES,2006). 

Outro problema que carrega antecedentes históricos de difícil solução é o 

aspecto da hierarquia, de forma que a capacitação do policial não precisa 
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necessariamente ser um ritual de humilhação. Os policiais devem ser treinados, não 

“adestrados” nas academias. É preciso que haja a preocupação em prepara-los para 

o trato com os cidadãos como eles e não disseminar a ideia de combater um inimigo 

objetivo. Deve haver melhor amparo médico e psicológico para o policial, que lida 

com o lado obscuro do humano dia a dia (SOARES, 2006). 

Nessa mesma perspectiva, ainda referindo-se à otimização do serviço policial, 

Ferreira (1998) afirma que a eficácia das atividades de preservação da ordem 

pública nas áreas coincidentes, segundo a divisão administrativa, exige 

mapeamento setorial das áreas de maior incidência criminal e dos tipos de infração 

de maior ocorrência. Desse modo, seria possível realizar o planejamento e executar 

as ações policiais de maneira rápida e adequada, diferente das estruturas 

complexas e centralizadoras.  

      

2.2.3 Polícia Civil x Polícia Militar: Atribuições e conflitos 

 

Fazendo a leitura do texto da constituição que define as respectivas 

atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar, fica bem clara a distinção das funções 

que cada uma deve exercer. Em linhas gerais, a Polícia Civil tem como principal 

atribuição se responsabilizar pelo trabalho de investigação criminal, enquanto que a 

Polícia Militar tem como principal atribuição à responsabilidade pelo trabalho 

ostensivo e de repressão aos crimes (COSTA, 2004). 

A Polícia Civil é uma instituição permanente integrada ao sistema estadual de 

segurança pública, essencial à justiça criminal, à ordem pública e à incolumidade 

das pessoas e do patrimônio. Suas conclusões, em forma de inquérito policial, são 

enviadas à justiça, com apresentação de provas e indicação de autoria do delito, 

com o fito de subsidiar a oferta da denúncia pelo ministério público, e consequente 

acatamento pelo poder judiciário para uma possível condenação. (AZEVEDO; 

CASTRO, 2007). 

A Polícia Civil também deve promover e supervisionar a execução de 

diligências e investigações para a elucidação de ilícitos penais; propor a Secretaria 

de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) a ampliação do 

aparelho policial nas áreas em que ocorrer aumento da criminalidade; formar e 
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treinar permanentemente os policiais civis; articular-se com a Polícia Militar e com os 

demais órgãos da SESED, do departamento de polícia federal e das forças 

armadas, a fim de colaborar na defesa e na segurança do estado e das instituições 

(AZEVEDO; CASTRO, 2007). 

Ainda no que se refere às funções da Polícia Civil, a instituição também se 

responsabiliza por atender a requisições judiciais e do ministério público como 

cumprir ordens de busca, prisão e apreensão; lavrar autos de prisão em flagrante e 

confecções de termos circunstanciados; realizar atividades de investigação e de 

inteligência; realizar operações policiais de prevenção e combate à criminalidade; 

desenvolver as atividades administrativas referentes a recursos humanos e 

materiais; e realizar atividades de policia interestadual, propiciando operações 

integradas com outras policias (AZEVEDO; CASTRO, 2007). 

Dentre as atribuições da Polícia Militar, estão o policiamento ostensivo e a 

preservação da ordem pública. É força auxiliar e reserva do exército, subordinando-

se, juntamente com a Polícia Civil, ao governador do estado. Também compete à 

Polícia Militar a execução do policiamento ostensivo fardado; a preservação da 

ordem pública; a atuação de maneira preventiva, como força de dissuasão, em 

locais de área específica onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; a 

atuação de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o 

eventual emprego das Forças Armadas (AZEVEDO; CASTRO, 2007). 

Observa-se que as diferenças funcionais dos organismos policiais da 

segurança pública residem na finalidade e no objeto. Quanto à finalidade, a 

diferença está na repressão. A repressão é feita a critério do poder executivo e no 

exercício de polícia judiciária, a repressão é do critério do judiciário (AZEVEDO; 

CASTRO, 2007). 

Mesmo com as atribuições de cada órgão bem definida, ainda existem muitos 

conflitos de competências, o que se configura como um dos grandes problemas no 

âmbito da segurança pública, apontado inclusive pela sociedade. O conflito entre a 

Polícia Civil e a Polícia Militar, carrega um histórico conflituoso de longa data, que 

abrangem algumas divergências nos aspectos de formação destas duas instituições, 

conflitos relacionados à hierarquia, disputas de poder e posição, pensamentos 

distintos sobre formas de atuação, até  ao conflito físico direto em alguns casos de 

abordagens policiais (SANTOS 2009). 
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Diante destes conflitos de competências, a imagem da segurança pública fica 

abalada, uma vez que a sociedade não adquire muito conhecimento sobre as 

atribuições de cada instituição nem a forma de atuação das mesmas, o que resulta 

em um cenário de inseguranças. (FREIRE, 2009). 

Considerando a perspectiva do trabalho integrado em um sistema de 

segurança pública, seria fundamental que além das duas instituições atuarem na 

perspectiva de complementaridade de funções, houvesse um bom nível de 

entendimento entre ambas no que diz respeito à articulação das ações (BRASIL, 

2002). 

Entretanto, uma rivalidade histórica concebida desde a criação destas 

instituições, dificulta essa condição de harmonia e de interação no trabalho entre as 

mesmas, rivalidade essa que carrega aspectos culturais de formação, como a 

própria característica militar de uma que não se aplica a outra e por esse motivo 

ocorrem divergências na forma de entender procedimentos de trabalho (SANTOS; 

MARCELO; OLIVEIRA). 

Diferenças com relação ao aspecto de hierarquia, onde a distribuição de 

cargos e postos é diferente em ambas, gerando divergências no entendimento sobre 

questões relacionadas à autoridade e subordinação, além da existência de uma 

disputa natural sobre qual a instituição é mais importante, ou desempenha a função 

mais relevante no contexto da segurança pública, uma vez que ocupam a mesma 

área de atuação (SANTOS; MARCELO; OLIVEIRA). 

Essa dualidade histórica trouxe e ainda traz prejuízos ao setor de segurança 

pública no Brasil, pois diante destas divergências, as quais para alguns autores 

podem ser também entendidas como conflitos, as duas instituições perdem o foco 

na execução das suas funções, o que compromete a qualidade dos serviços 

prestados no setor. Tal situação se apresenta como um grande entrave para que 

seja possível ter um sistema de segurança pública integrado (SOARES, 2007). 

De acordo com as imposições legais, cada polícia deve realizar uma parte do 

trabalho, não sendo permitida a realização do ciclo completo, porém na medida em 

que as instituições não se entendem no que diz respeito às delimitações do espaço 

geográfico, na pratica o que acaba ocorrendo é a prestação de um mesmo serviço 

pelas duas polícias, uma invadindo o espaço da outra, se apossando de uma 

atribuição a qual não lhe compete, ocasionado uma disputa ao invés de uma 

complementaridade na prestação do serviço (SILVA, 2003). 
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O fato destas duas instituições que tomam a linha de frente da segurança 

pública nos estados se distanciarem, representa diretamente um obstáculo para a 

perspectiva da atuação integrada, e consequentemente o risco da deficiência na 

prestação do serviço, somadas à histórica dissociação das atividades dessas 

instituições, sobretudo pela falta de intercâmbio desde a formação do policial até o 

distanciamento físico dos locais de trabalho, tudo isso acarreta prejuízo à eficiência, 

eficácia e efetividade na prestação do serviço na segurança pública (AZEVEDO; 

CASTRO, 2007). 

Como o território dos estados está sob a responsabilidade de ambas as 

polícias, o recorte espacial deveria corresponder à superposição de 

responsabilidades. Os estados iniciaram a compatibilização das circunscrições das 

unidades da Polícia Civil e Polícia Militar. Tal arranjo já seria um indicativo da 

tentativa do trabalho integrado na segurança pública, através da aproximação das 

duas polícias, mas que não se apresenta com êxito (AZEVEDO; CASTRO, 2007). 

Filho (2001) caracteriza bem a situação das duas instituições, segundo o 

autor, a Polícia Civil e a Polícia Militar, mesmo atuando tão próximas em uma 

mesma cidade, em um mesmo bairro, não se conhecem não se entrosam, não 

dialogam, não participam, não compartilham dados e informações e não se ajudam. 

Estão sempre reticentes uma com a outra, se consideram sempre concorrentes, 

superpostas, e sempre em rota de colisão, cada uma impõe a sua metodologia e o 

seu planejamento. 

A síntese dos principais aspectos chaves que caracterizam a relação 

conflituosa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar está representado no quadro a 

seguir (Quadro 1) de acordo com o que foi abordado nessa sessão: 

 

Quadro 1: Principais aspectos que caracterizam a relação conflituosa 

entre Polícia Civil e Polícia Militar 

Principais aspectos que caracterizam a relação conflituosa entre Polícia Civil e Polícia Militar 

 Divergências no entendimento das respectivas atribuições 

 Rivalidade histórica desde a formação das duas instituições 

 Divergências culturais de formação (militar e não militar) 

 Divergências de hierarquia 

 Disputa pela hegemonia do estado 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Como mostra o quadro 1, divergências no entendimento das respectivas 

atribuições, rivalidade histórica desde a formação das duas instituições, divergências 

culturais de formação (militar e não militar), divergências de hierarquia e disputa pela 

hegemonia do estado, são aspectos que caracterizam a relação conflituosa entre 

Polícia Civil e Polícia Militar de acordo com a literatura e que foram abordados neste 

capítulo. 

 

 

2.3 Integração na segurança pública: Os desafios a serem superados  

 

Dentro da perspectiva do paradigma de segurança pública proposto pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o conceito de integração 

sistêmica consiste em funcionar como uma espécie de cimento, no sentido de união 

de forças, de maneira que sem essa característica, as propostas, os projetos e as 

ações ficariam desarticulados (SANTOS; MARCELO; OLIVEIRA, 2009). 

A SENASP coloca a integração sistêmica no conjunto de diretrizes 

estratégicas. Entende-se que apesar dos órgãos da segurança pública ter 

atribuições diferentes e consequentemente dinâmicas, práticas, rotinas, e culturas 

corporativas distintas, elas têm um objetivo em comum que é a manutenção da 

ordem pública (SANTOS; MARCELO; OLIVEIRA, 2009). 

Complementando esse pensamento, Santos; Marcelo; Oliveira (2009), 

argumentam que as policias precisam trabalhar conjuntamente para atender melhor 

à sociedade, mediante a otimização de seus recursos, e para isso torna-se 

imprescindível a aproximação entre estas instituições. Dessa maneira a integração 

teria a finalidade de oferecer um serviço de segurança pública que propicie maior 

interação entre a polícia e a sociedade (SANTOS; MARCELO; OLIVEIRA, 2009). 

Esse argumento se justifica através do entendimento de que sob a 

perspectiva de integrar, se faz necessário que as policias estejam próximas e 

dividam de forma igualitária esses ajustes de melhorias nesses aspectos, pois se 

isso for feito de forma isolada, o problema da falta de articulação nas ações não será 
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resolvido além de provocar uma possível disputa de reivindicações de melhores 

condições por parte de cada uma das instituições (COSTA, 2004). 

Todavia, existe inicialmente o desafio de superar as dificuldades de 

comunicação e entendimento entre os órgãos da segurança pública, esse desafio 

baseia-se justamente nesse objetivo de aproximar as instituições, pois estas se 

encontram desarticuladas, sem um mínimo de entendimento que dificulta a 

execução de um bom planejamento das ações no setor de segurança pública 

(SOUZA, 2009). 

Diante da atual situação de dificuldades de comunicação e entendimento 

entre os órgãos da segurança pública, onde ocorrem dificuldades no planejamento, 

e consequentemente de executar ações articuladas, a descentralização seria uma 

alternativa para tentar superar essas dificuldades, uma vez que planejar em 

pequenos territórios como, zonas e bairros se tornaria mais simples do que planejar 

em territórios mais extensos como um estado (SOARES, 2001). 

Essa condição contribuiria também para aproximação das policias na atuação 

em territórios menores, o que possibilitaria tornar a convivência entre as instituições 

mais intensa, fazendo com que uma pudesse ter mais conhecimento sobre o 

trabalho da outra. Essa condição seria um passo dado rumo ao objetivo da 

integração, pois aproximar as instituições e estreitar a convivência das mesmas 

contribuiria diretamente para um trabalho em conjunto. (SOARES, 2001). 

Isso evidencia a necessidade de se conhecer cada área dentro das suas 

fragmentações para que seja possível a execução de ações mais eficazes, o que 

contribui também para a aproximação das policias, pois exigira que as instituições 

que atuam no mesmo pequeno pedaço do território interagissem mais, o que 

consequentemente seria fundamental na perspectiva do trabalho integrado 

(MUSUMECI, 1996). 

Ainda corroborando essa visão, Musumeci (1996), considera que a ação de 

descentralização do trabalho na segurança pública, possibilita que as ações em 

nível local sejam mais efetivas no trabalho preventivo que as ações centralizadas. 

Uma vez que os policiais locais precisam conhecer interagir e resolver os problemas 

das comunidades. De modo que se as polícias aprimorarem seu atendimento para a 

resolução dos conflitos primários, de forma imediata, sempre preventiva e 

principalmente integrada, muito provavelmente o grau de violência das comunidades 

diminuiria. 
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Skolnick e Bayley (2002) ressaltam o valor da descentralização do comando 

policial por área, que consiste em estabelecer mais unidades de comando de forma 

mais fragmentada por área. A finalidade seria é criar a possibilidade de uma 

interação mais constante entre a polícia e a comunidade e melhorar a identificação 

dos policiais com áreas determinadas. Isso seria também um aspecto chave na 

perspectiva do trabalho integrado, pois tanto a interação entre comunidade e polícia 

como a facilidade de identificação dos policiais contribuiriam para o alcance do 

objetivo da integração na segurança pública. 

Silva e Gall (1999), em pesquisa dedicada à implementação de estratégias 

para a redução da violência, já sugeriam que todo o sistema policial deveria ser 

baseado em ação preventiva a partir das unidades básicas de policiamento 

territorial, relacionando, dentre outros, certos aspectos inerentes à atividade básica, 

como o planejamento das áreas das unidades básicas de policiamento, 

dimensionando-as para um conjunto de recursos da Polícia Militar e Polícia Civil. De 

maneira que cada área seria planejada para que um distrito policial e uma 

companhia de policiamento cuidassem, com eficácia, das questões locais de 

segurança. 

Entretanto, a questão da descentralização também se apresenta como um 

desafio na segurança pública, pois existe um aspecto que torna essa tarefa 

complexa que é a questão das especificidades no que diz respeito as diferenças 

culturais e sociais em um mesmo território. Logo, elaborar um planejamento 

específico para cada área seria uma atividade de difícil execução, a qual exigiria 

ainda mais a aproximação entre as polícias para que fosse possível. (MUSUMECI, 

1996). 

O diagnóstico feito em relação ao sistema de segurança pública no Brasil é o 

de que de um modo geral nunca existiu de fato integração nesse setor, o que pode 

ser condicionado em grande parte pela ausência de um plano ou de uma política 

nacional na área (SOUZA, 2009). 

 

 

2.3.1 Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) 

 

 Mediante a ausência de uma política nacional capaz de definir metas e 

diretrizes claras com o intuito de balizar as ações em segurança pública, o governo 
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implantou o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) no ano de 2003, 

gerenciado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do ministério 

da justiça (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2007). 

Tendo como principal objetivo reduzir a criminalidade e a violência, o SUSP 

consiste em um sistema criado para articular as ações federais, estaduais e 

municipais na área da segurança pública e da justiça criminal, as quais poderiam ser 

classificas como dispersas e desarticulas. De maneira que tal articulação não 

interferiria na autonomia dos estados ou das polícias civil ou militar, uma vez que 

não se configuraria como uma proposta de unificação, mas de integração prática nas 

ações (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2007). 

As instituições que compõem o sistema de segurança pública, e que 

consequentemente estariam fazendo parte do SUSP, atuariam ainda dentro dos 

seus respectivos graus de autonomia, cada uma cumprindo suas responsabilidades. 

Um exemplo de modelo seriam as experiências de missões especiais e forças-

tarefa, em que órgãos diferentes trabalham integrados, com efetivo qualificado e 

com objetivos, metas e metodologia bem definidos (SILVA; GALL, 1999). 

Essa nova proposta de conduzir a segurança tem a finalidade de evitar que as 

ações sejam pautadas apenas em função da aparição de problemas, com essa 

cultura de agir apenas para resoluções de problemas pontuais de forma paliativa 

que está enraizada na segurança pública, sem planejamento nem tempo para 

pensar em medidas estratégicas (SULOCKI, 2007). 

Ainda de acordo com Sulocki (2007), o SUSP teria a incumbência de prevenir, 

criar meios para que seja possível analisar a realidade de cada caso especifico, 

estabelecer o planejamento de estratégias, identificar quais os métodos e 

mecanismos adequados a serem utilizados, incorporando também sistemas de 

avaliação e monitoramento das ações, no intuito de garantir transparência e controle 

externo das ações de segurança. 

A ideia de funcionamento iniciaria a partir da assinatura do governador do 

estado em um protocolo de intenções com o ministério da justiça. Seria criado então 

no estado, um comitê de gestão integrada, do qual fariam parte o secretário estadual 

de segurança pública, assumindo o papel de coordenador, e mais representantes da 

polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia civil e guardas municipais. A 

intenção seria contar também com a cooperação ativa do ministério público e do 

poder judiciário (SULOCKI, 2007). 
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Logo caberia a esse comitê de gestão integrada, definir de forma consensual 

as ações, principalmente no combate ao crime organizado, de maneira que todas as 

decisões do comitê estadual seriam repassadas a um comitê gestor nacional. Assim 

as experiências bem sucedidas em um determinado lugar, poderiam ser implantadas 

em outro de acordo com as conformidades de cada caso. O comitê, também, 

definiria as prioridades para investimentos federais na área de segurança pública no 

estado. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2007). 

No que se refere ao aspecto de formação dos profissionais, a ideia é que 

tanto policiais civis como policiais militares frequentassem a mesma academia, 

recebendo a mesma formação prática e teórica. O ideal seria o governo estimular a 

criação de unidades policiais integradas, reunindo em um mesmo local, forças das 

polícias civil e militar. Acredita-se que dessa maneira seria possível mudar o perfil da 

segurança pública no Brasil, que, pela primeira vez, contaria com projetos amplos de 

longo prazo para evitar futuras crises de violência (MESQUITA, 2004). 

A formação do SUSP considera seis eixos, que consistem nos aspectos 

bases, que são vistos como pontos fundamentais para desempenhar um bom 

trabalho na segurança pública. O primeiro deles seria a gestão unificada da 

informação, onde através de uma central seria possível receber todas as demandas 

na área de segurança pública. De maneira que a coleta de informações deveria 

auxiliar na redução da violência e na prevenção ao crime (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES, 2007). 

O segundo eixo seria a gestão do sistema de segurança, com a implantação 

das delegacias com perícia, e com o propósito de direcionar a polícia civil e a Polícia 

militar para cuidar de determinadas áreas geográficas das cidades, onde houvesse 

grande incidência criminal (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2007).  

A formação e aperfeiçoamento de policiais seria o terceiro eixo, sendo tratado 

como uma das questões chaves a serem melhoradas na segurança pública. A ideia 

é que os policiais civis e militares fossem treinados em academias integradas. Nesse 

sentido a secretaria nacional de segurança pública disponibilizaria um setor de 

formação e aperfeiçoamento o qual trabalharia nos currículos das academias para 

definir o conteúdo desses cursos de formação (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 

2007). 

Esses cursos teriam a preocupação com a valorização do profissional, bem 

como o repasse de valores no que diz respeito ao entendimento sobre cidadania, 
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uma vez que estes dois aspectos são considerados fundamentais para a boa 

formação do policial (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2007). 

O quarto eixo seria a valorização das perícias, essa fase da investigação dos 

crimes receberia atenção especial, por ser considerado um aspecto importante para 

a articulação das ações. O quinto eixo seria a prevenção, também vista como uma 

alternativa mais eficaz e que contribuiria para reformular a cultura de priorizar ações 

de repressão como solução para o combate a criminalidade (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES, 2007). 

A ideia seria desempenhar ações concretas no trabalho de prevenção e 

redução da violência nos estados, as quais seriam tratadas com prioridade, tendo a 

polícia comunitária, um papel fundamental nesse processo (RELATÒRIO DE 

ATIVIDADES, 2007). 

Por fim o sexto eixo seriam as ouvidorias independentes e corregedorias 

unificadas, as quais seriam formadas através da criação de órgãos com a finalidade 

de receber as reclamações da população e identificar possíveis abusos da ação 

policial. A corregedoria ficaria responsável por fiscalizar os atos dos policiais civis e 

militares. O objetivo seria realizar o controle externo sobre a ação da segurança 

pública nos estados (RELATÒRIO DE ATIVIDADES, 2007). 

 

 

2.3.2 As principais dificuldades para a integração entre as polícias 

 

 As Propostas do SUSP representam uma iniciativa na perspectiva da 

integração entre as polícias, porém algumas dificuldades encontradas nas 

características da segurança pública no Brasil tornam complexa a tarefa de executar 

essas ações. Tais dificuldades são elencadas como os principais obstáculos no 

objetivo de estabelecer o trabalho integrado entres as instituições. 

A ausência de uma política nacional de segurança pública dificulta a tentativa 

de promover ações que visam o trabalho integrado nesse setor, uma vez que não 

existe um fio condutor que possa balizar a atuação dos agentes de maneira 

uniforme, com metas e objetivos precisos. Dessa maneira os estados se articulam 

cada uma a sua maneira para compor a organização da segurança pública, o que 

muitas vezes acontece de forma desordenada, gerando dificuldades de 

compreensão por parte dos órgãos (SOARES, 2001).  
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De acordo com Souza (2006), é extremamente necessário fazer 

investimentos na segurança pública do país, segundo ele, investe-se muito pouco 

em um setor o qual as ações e os procedimentos possuem um custo elevado, dessa 

maneira muitos dos objetivos não alcançados dessa área acaba sendo justificado 

por essa falta de investimento que dificulta as ações, dentre esses objetivos está o 

propósito do trabalho integrado entre as polícias. 

Um problema relevante presente nas relações entre instituições policiais em 

todo o país, que é a disputa de poder, onde cada instituição procura ter mais 

autonomia do que a outra sobre determinados aspectos da segurança, nesse caso 

não levando em conta as suas respectivas atribuições (SANTOS; MARCELO; 

OLIVEIRA, 2009). 

Outro problema é evidenciado no entendimento de Mariano (2002), são os 

conflitos de competência, de maneira que a duplicidade de gerenciamento, de 

operação de equipamentos e de ações de policiamento fazem parte do cotidiano das 

polícias nos estados. Isso é um obstáculo a ser superado na perspectiva da 

integração, uma vez que essa situação só ocorre porque as instituições não se 

conhecem. 

Outra dificuldade apontada é a questão do compartilhamento de informações, 

em virtude da existência de uma cultura corrente nas corporações policiais a qual 

considera que informação significa poder, dessa maneira mais uma vez remete-se a 

questão da disputa por poder, uma vez que assimilando essa concepção, as 

instituições passam a entender que reter informações pode significar uma vantagem 

(SANTOS; MARCELO; OLIVEIRA, 2009). 

Tal cultura acaba resultando na construção de grandes obstáculos na 

obtenção de informações, de maneira que fica cada vez mais prejudicada a 

transparência, pois um servidor que as possui será reticente em compartilha-las com 

outros, mesmo que tais informações não sejam de grande relevância taticamente ou 

estrategicamente (SANTOS; MARCELO; OLIVEIRA, 2009). 

Ainda nesse sentido, o valor da informação pode ser traduzido em uma 

atuação eficiente por parte dos governantes, no sentido de que um bom nível de 

fluidez da informação pode representar o tempo necessário para que ela seja útil e 

oportuna para um determinado problema. Além disso, isto pode garantir que as 

possíveis tomadas de decisões possam acontecer em tempo hábil (SOARES, 2007). 

 Diante do exposto a tudo o que se refere aos principais problemas para a 
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integração entre as polícias, entende-se que é fundamental aproximar todos os 

envolvidos para a tentativa de solucionar os problemas apontados, direcionando a 

preocupação com a formação dos profissionais que atuam na área, bem como a 

valorização da função dos mesmos (COSTA, 2004). 

Os principais problemas de integração entre as polícias estão apresentados 

no quadro a seguir (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Principais problemas de integração entre as polícias 

Principais problemas de integração entre as polícias 

 Ausência de uma política nacional de segurança pública 

 Falta de investimentos 

 Disputas por poder 

 Conflito de competências 

 Falta de compartilhamento de informações 
Fonte: Elaboração própria. 

 Como mostra o quadro 2, a ausência de uma política nacional de segurança 

pública, a falta de investimentos em segurança pública, disputas por poder, conflito 

de competências e a falta de compartilhamento de informações, são os principais 

problemas de integração entre as polícias abordados nesse capítulo. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo serão abordados os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento da pesquisa, sendo destacados: o método de estudo que é 

qualitativo; a unidade de pesquisa, que foi o Centro Integrado de Operações de 

Segurança Pública (CIOSP) do Rio Grande do Norte; as informações referentes à 

coleta dos dados que foi feita através de um roteiro de entrevistas; e a forma de 

análise dos dados que foi a análise de conteúdo por meio da definição de 

categorias. 

 

 

3.1 Método de estudo 

 

Pode-se entender por metodologia da pesquisa, o processo de tomada de 

decisões e estratégias realizadas pelo pesquisador que irão estruturar a 

investigação em todas as suas etapas. No que se refere à finalidade, esta pode ser 

considerada uma pesquisa aplicada, pois é elaborada com foco em um problema 

identificado no âmbito da sociedade em que o pesquisador vive e atua (GIL, 2010). 

O problema em questão consiste em compreender como vem ocorrendo a 

implementação das propostas do SUSP no que se refere à integração entre as 

polícias na segurança pública, considerando que a literatura levanta algumas 

hipóteses sobre fatores que podem dificultar esse aspecto. 

Sobre o seu propósito, a pesquisa pode ser classificada como exploratória. A 

pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema ao 

torná-lo mais claro e explícito, para tanto, deve ter seu planejamento flexível, de 

modo a considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno 

estudado (GIL, 2010). Este estudo realizará descrições da situação para identificar 

as relações existentes entre os elementos componentes (FLICK, 2009). 

A temática da integração entre as polícias na segurança pública é pouco 

abordada na literatura, dessa maneira este estudo apresentaria aspectos ainda 

pouco familiares à sociedade, informações de utilidade pública, mas ainda pouco 

difundidas de um modo geral, as quais poderiam contribuir para um melhor 

entendimento da situação do setor de segurança pública a nível local. 
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Escolheu-se analisar a situação das polícias na segurança pública do estado 

do Rio Grande do Norte, considerando que existem variações nas formas de 

atuações dos órgãos da segurança publica em cada estado, tem-se o propósito de 

apurar a realidade a nível local e defronta-la com o que a literatura aponta sobre a 

temática. 

Quanto à abordagem de análise, trata-se de uma pesquisa qualitativa, Os 

métodos qualitativos são apropriados quando o fenômeno em estudo é complexo, de 

natureza social e não tende à quantificação. Normalmente, são usados quando o 

entendimento do contexto social e cultural é um elemento importante para a 

pesquisa. Para aprender métodos qualitativos é preciso aprender a observar, 

registrar e analisar interações reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas 

(LIEBSCHER, 1998). 

Escolheu-se a análise qualitativa pelo objetivo de compreender aspectos da 

atuação dos órgãos da segurança pública que seriam inviáveis de serem 

mensurados quantitativamente. Detalhes, aspectos pessoais, pontos de vistas de 

diferentes posições, se adequariam melhor a este tipo de análise, uma vez que se 

busca a compreensão dos aspectos e não respostas objetivas do porque 

acontecem. 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro Integrado de Operações de Segurança 

Pública (CIOSP), órgão que atua desde 2006 no estado do Rio Grande do Norte. 

Foram realizadas três entrevistas durante o mês de junho de 2013 de maneira que a 

análise e a discussão dos resultados ocorreram no mês de julho de 2013. 

 

 

 

3.2 Unidade de pesquisa 

 

A unidade de pesquisa deste estudo é o Centro Integrado de Operações de 

Segurança Pública (CIOSP) do Rio Grande do Norte, através de três sujeitos os 

quais representam os cargos superiores da unidade, que são o chefe do CIOSP, o 

Major representante da Polícia Militar, e o Delegado representante da Polícia Civil. 

A escolha da unidade de pesquisa se deu pelo fato de este órgão ter sido 

criado exclusivamente com a finalidade de integrar os órgãos da segurança pública 

do estado, portanto o CIOSP é o principal responsável por mediar essa integração, e 
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dessa maneira se apresenta como uma unidade capaz de fornecer dados capazes 

de suprir a problemática do estudo. 

A escolha dos sujeitos se deu em virtude da possibilidade de se entrevistar 

indivíduos que possuíssem uma visão mais ampla e aprofundada do trabalho 

executado pelas instituições, bem como apresentar mais condições de discorrer 

sobre os aspectos abordados nas questões sobre o prisma de integração e todas as 

nuances que a temática envolve. Dessa maneira entendeu-se que os ocupantes de 

cargos de chefia, da parte de cima da unidade, reuniriam atributos e experiência 

necessária para abordar todas as questões propostas pela pesquisa.   

      

 

3.3 Coleta de dados 

 

 O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o roteiro de entrevistas. 

Para Duarte (2006), as entrevistas são consideradas as mais importantes fontes de 

informações para um estudo de caso. Os participantes das entrevistas no estudo de 

caso devem ter conhecimento do motivo pelo qual a pesquisa está sendo realizadas, 

quais provas estão sendo procuradas, quais variações podem ser antecipadas e o 

que poderia servir como prova contrária ou favorável para qualquer proposição dada 

(YIN, 2001). 

A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado, sobre sua vivência e seus conflitos. Assim, nesta investigação, 

pretende-se obter dados através de uma entrevista aberta, acredita-se que este é o 

instrumento mais apropriado para a pesquisa qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 

1993). As categorias de análise estão apresentadas no quadro metodológico a 

seguir (Quadro 3). Cada objetivo específico se relaciona com categorias baseadas 

nas questões do roteiro de entrevistas. 
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QUADRO 3: Quadro metodológico  

Objetivos 
Específicos 

Categorias de 
Análise 

Conceito Técnica de 
Coleta 

Amostra Análise dos 
Dados 

a) Apurar os 

principais 

problemas de 

integração entre 

as polícias dos 

estados; 

 

Ausência de uma 
política nacional 
de segurança 
pública; 
 
Falta de 
Investimentos; 
 
Disputa por poder; 
 
Conflitos de 
competências;  
 
Falta de 

Compartilhamento 

de informações. 

Obstáculos como 
precariedade na 
capacitação dos 
profissionais, e 

conflitos de 
competências 

entre os órgãos 
são aspectos que 
contribuem para 

a falta de 
integração 

(SOARES, 2006). 
 
 

Roteiro de 
Entrevistas 

 

Chefe do CIOSP 
do Rio Grande 

do Norte. 
 

Representante 
da Polícia Civil. 

 
Representante 

da Polícia 
Militar. 

Análise de 

Conteúdo 

 

Utiliza uma série 
de procedimentos 

para levantar 
inferências, 
classifica 

palavras, frases, 
ou parágrafos em 

categorias de 
conteúdo  

(WEBER, 1990). 
 

b) Investigar a 

relação entra a 

Polícia Civil e a 

Polícia Militar no 

Rio Grande do 

Norte; 

 

Divergências no 
entendimento das 
atribuições;  
 
Divergências 
culturais de 
formação;  
 

Divergências de 
hierarquia; 
 
Disputa pela 
hegemonia do 
estado. 
 

O principal 
conflito ocorre 

entre as polícias 
estatais, a Polícia 
Civil e a Polícia 

Militar, existe um 
histórico 

conflituoso de 
longa data, onde 

pesam alguns 
aspectos de 

formação destas 
duas instituições 
(SANTOS, 2009). 

 

 

 
 

Roteiro de 
Entrevistas 

 

Chefe do CIOSP 
do Rio Grande 

do Norte. 
 

Representante 
da Polícia Civil. 

 
Representante 

da Polícia 
Militar. 

Análise de 

Conteúdo 

 

Utiliza uma série 
de procedimentos 

para levantar 
inferências, 
classifica 

palavras, frases, 
ou parágrafos em 

categorias de 
conteúdo  

(WEBER, 1990). 
 

c) Analisar as 

dificuldades 

para a 

implementação 

das propostas 

do SUSP pelo 

CIOSP-RN. 

 

Processo de 
implementação do 
CIOSP; 
 
Características do 
modelo top-down; 
 
Características do 
modelo botton-up; 
 

Essa nova 
proposta de 
conduzir a 

segurança, tem a 
finalidade de 
evitar que as 
ações sejam 

pautadas apenas 
em função da 
aparição de 

problemas, indo 
contra a cultura 
de resoluções 

pontuais 
(SULOCKI, 

2007). 

Roteiro de 
Entrevistas 

 

Chefe do CIOSP 
do Rio Grande 

do Norte. 
 

Representante 
da Polícia Civil. 

 
Representante 

da Polícia 
Militar. 

Análise de 

Conteúdo 

 

Utiliza uma série 
de procedimentos 

para levantar 
inferências, 
classifica 

palavras, frases, 
ou parágrafos em 

categorias de 
conteúdo  

(WEBER, 1990). 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4 Análise dos dados 

 

A análise qualitativa dos dados se deu a partir da análise de conteúdo, por 

meio da definição de categorias. Segundo Weber (1990), a análise de conteúdo 

utiliza uma série de procedimentos para levantar inferências válidas a partir de um 

texto, buscando classificar palavras, frases, ou mesmo parágrafos em categorias de 

conteúdo. 

Flick (2004) sugere etapas que são: Definição do material, seleção das 

entrevistas ou de partes importantes para a resposta às questões da pesquisa, 

análise da situação da coleta de dados, caracterização formal do material, definição 

da direção da análise dos textos selecionados, diferenciação da questão de 

pesquisa com base em teorias, definição de técnicas analíticas e, por fim, definição 

das unidades analíticas. 

A categorização é um procedimento que consiste em agrupar dados 

considerando a parte comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou 

analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no processo. 

Estes critérios podem ser semânticos, originando categorias temáticas. Podem ser 

sintáticos definindo-se categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos, etc. 

As categorias podem ainda ser constituídas a partir de critérios léxicos, com 

ênfase nas palavras e seus sentidos ou podem ser fundadas em critérios 

expressivos focalizando em problemas de linguagem. Cada conjunto de categorias, 

entretanto, deve fundamentar-se em apenas um destes critérios. O processo de 

categorização deve ser entendido em sua essência como um processo de redução 

de dados. As categorias representam o resultado de um esforço de síntese de uma 

comunicação, destacando neste processo seus aspectos mais importantes 

(OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989). 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo, sendo 

subdividido em quatro partes. A Primeira parte aborda os principais problemas de 

integração das polícias do estado, fazendo correspondência ao primeiro objetivo 

específico; logo em seguida destaca-se a relação entre Polícia Civil e Polícia Militar 

no Rio Grande do Norte, correspondendo ao segundo objetivo específico; em 

seguida tem-se o trabalho do CIOSP e a conformidade com as características do 

SUSP, que corresponde ao terceiro objetivo específico. Evidencia-se que fatores 

levantados nas três primeiras subdivisões dos resultados servem como base para 

responder ao problema de pesquisa. Por fim é apresentado a ultima para referente 

às relações entre os agentes responsáveis pela integração na segurança pública do 

Rio Grande do Norte, que se relaciona diretamente com o objetivo geral. 

 

 

4.1 Principais problemas de integração entre as polícias do estado 

 

 Os principais problemas de integração discutidos no referencial teórico, 

relacionado com a visão de cada uma dos sujeitos entrevistados, estão 

representados no quadro a seguir (Quadro 4). Cada problema existente no caso do 

Rio Grande do Norte apontado pelos sujeitos está assinalado com um “X”. 

 

Quadro 4: Problemas de integração discutidos na teoria, percebido pelos 

entrevistados 

Problemas de integração CIOSP Polícia 

Militar 

Polícia 

Civil 

Ausência de uma política pública nacional em segurança pública    

Falta de investimentos X X X 

Disputa por poder    

Conflitos de Competências    

Falta de compartilhamento de informações   X 

Fonte: Elaboração própria. 
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Como mostra o quadro 4, o problema da falta de investimentos é citado pelos 

três entrevistados, o que indica ser um problema latente no caso do Rio Grande do 

Norte. É possível observar também que a falta de compartilhamento de informações 

é citado apenas pelo representante da Polícia Civil, e que os demais problemas não 

foram mencionados pelos entrevistados. 

Todavia, os sujeitos apontaram novos elementos como problemas de acordo 

com a realidade do Rio Grande do Norte. Esses elementos estão apresentados no 

quadro a seguir (Quadro 5). Corresponde ao principal problema de integração no Rio 

Grande do Norte na visão dos entrevistados. 

 

Quadro 5: Principal problema de integração na visão dos entrevistados 

Órgão Principal problema de integração 

CIOSP Protocolos de atendimento 

Polícia Militar Falta de vontade política 

Polícia Civil Falta de infraestrutura 

Fonte: Dados de pesquisa 2013. 

 

 Como mostra o quadro 5, os protocolos de atendimento, a falta de vontade 

política e a falta de infraestrutura, foram apontados pelos entrevistados como os 

principais problemas de integração entre as polícias na segurança pública do Rio 

Grande do Norte. Esses aspectos não foram discutidos no referencial teórico, 

portanto podem ser considerados novos elementos a serem discutidos em estudos 

posteriores. 

No que se refere a ausência de uma política nacional de segurança pública, 

nenhum dos entrevistados citou esse fator como possível problema de integração 

entre as polícias no Rio Grande do Norte. Apesar de ser apontado por alguns 

autores, este fator sequer foi percebido nas entrevistas. 

Com relação à falta de investimentos em segurança pública, observou-se que 

os três entrevistados apontaram esse fator como uma dificuldade de integração 

entre as polícias no Rio Grande do Norte. De acordo com o chefe do CIOSP esse 

fator tem dificultado que o CIOSP chegue até as cidades polos do estado. Para o 

representante da Polícia Militar não é possível avançar na segurança pública se não 

houver investimentos e na opinião do representante da Polícia Civil esses 

investimentos devem existir de forma bem direcionada a cada problema da 

segurança pública. 
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 “É fundamental que a abrangência seja por todo o estado do Rio Grande do 

Norte, não se restringindo apenas a capital e região metropolitana, para isso é 

necessário o acesso a investimentos para que seja possível trabalhar com 

afinco na chegada da integração também no interior, uma vez que atualmente 

esses municípios atuam de forma isolada, tendo cada agente atuando de 

separadamente” (fala do chefe do CIOSP). 

 “Não estão sendo feitos investimentos em segurança pública na atual gestão. 

Não se faz segurança pública sem dinheiro, além disso, existe um 

pensamento generalista de que todos os problemas da segurança pública 

serão resolvidos com a compra de viaturas e armamentos, quando muitas 

vezes é necessário investir em outros aspectos como, por exemplo, a 

formação de profissionais, é preciso agregar ao servidor conhecimentos 

técnicos, profissionais” (fala do representante da Polícia Militar). 

 “Além da necessidade de haver cada vez mais investimentos na segurança, é 

necessário que esses investimentos sejam feitos de forma pontual, de acordo 

com a necessidade de cada problema a ser sanado” (fala do representante da 

Polícia Civil). 

Com relação à disputa por poder, nenhum dos entrevistados citou esse fator 

como um problema de integração entre as polícias no Rio Grande do Norte. Apesar 

de ser apontado por alguns autores, esse aspecto sequer foi percebido nas 

entrevistas. 

Sobre os conflitos de competências, foi possível observar que esse fator foi 

citado durante as entrevistas, porém os três entrevistados afirmaram que esse 

aspecto não está presente no caso do Rio Grande do Norte, alegando uma boa 

definição e entendimento das respectivas atribuições por parte dos órgãos e, 

portanto não sendo considerado um problema de integração. 

 “A Polícia Civil ocupou o seu espaço aqui no CIOSP e vem desempenhando o 

seu papel com maestria, assim como a Polícia Militar”. “Nós não temos 

nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema com relação aos dois 

órgãos, eles atuam cada um dentro das suas responsabilidades” (fala do 

chefe do CIOSP). 

 “Nós temos um papel bem definido com relação a como cada instituição deve 

se comportar.” “A Polícia Militar deve atender a ocorrência e prender o 

individuo encaminhando-o a delegacia, lá ele será autuado, esse é o 
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procedimento, embora possa se admitir a existência de falhas, o sistema 

funcionando desta maneira é um sistema interessante, na medida em que 

quem prende não autua isso preserva o principio da impessoalidade” (fala do 

representante da Polícia Militar). 

 “Cada um tem a sua área. A Polícia Militar cuida exclusivamente do trabalho 

ostensivo, e a Polícia Civil da questão investigativa. Então acontece o crime, 

a Polícia Civil irá investigar, e a Polícia Militar é aquela que antecipa, aquela 

que está presente nas ruas fardada, então não existe conflito de 

competências não” (fala do representante da Polícia Civil). 

No que tange a falta de compartilhamento de informações, esse fator foi 

citado nas entrevistas, porém, apenas o representante da Polícia Civil apontou esse 

aspecto como existente no caso do Rio Grande do Norte, enquanto que na opinião 

do chefe do CIOSP e do representante da Polícia Militar, esse problema não ocorre 

no Rio Grande do Norte, de acordo com as suas respectivas opiniões os órgãos 

interagem e compartilham informações, portanto não sendo considerado um 

problema de integração entre as polícias do estado. 

 “Os órgãos, eles atuam cada um dentro das suas responsabilidades, de 

maneira integrada, compartilhando informações, dividindo procedimentos 

operacionais, então nós não visualizamos nenhum tipo de problema com 

relação a isso” (fala do chefe do CIOSP). 

 “A secretaria possui um bom sistema de integração de informações que 

garantem um bom nível de compartilhamento de informações entre as 

agencias” (fala do representante da Polícia Militar). 

 “Existem algumas informações de algumas áreas como, por exemplo, a 

DECOR que é um departamento criado para apurar crimes de grande 

repercussão, como assaltos a banco e outras mais, então neste caso existem 

algumas informações que não são compartilhadas”. (fala do representante da 

Polícia Civil). 

Com relação aos principais problemas de integração entre as polícias no Rio 

Grande do Norte na visão dos entrevistados mas que não foram previamente 

apontados na teoria, , na visão do chefe do CIOSP o grande problema são os 

protocolos de atendimento (tipificações específicas internas que o próprio CIOSP 

usa para codificar o tipo de ocorrência da chamada e agilizar o atendimento). Não 
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em relação aos protocolos comuns (ocorrências comuns como roubo, homicídio), 

mas à diferentes tipificações que surgem de acordo com novas ocorrências. 

As ocorrências mais comuns de crimes já conhecidos possuem protocolos 

padrões, os quais já se encontram devidamente tipificados, porém quando surgem 

novas ocorrências sobre outras situações de crimes incomuns, se faz necessário 

criar uma nova tipificação para essas ocorrências e a dificuldade está justamente no 

tempo que isso leva para que seja do conhecimento de todas as agências e se 

consiga manter o trabalho integrado. 

 “Nós atendemos algumas tipificações de emergência incomuns as demais 

como homicídios, roubo, de maneira que quando essas tipificações de 

emergência acontecem nos precisamos criar um novo protocolo específico 

para elas”. “O CIOSP vem crescendo, consequentemente os atendimentos 

também e nós temos que criar novos protocolos de acordo as tipificações, 

então a grande dificuldade é conseguir manter a unificação do padrão de 

atendimento diante dessas inovações” (fala do chefe do CIOSP). 

O representante da Polícia Militar mostrou uma opinião direta e bem sintética, 

segundo ele, o único problema que precisa ser superado para que se torne viável o 

trabalho integrado na segurança pública é a falta de vontade política.  

 “Vontade política. Objetivamente é só isso que precisa” (fala do representante 

da Polícia Militar). 

Já na visão do representante da Polícia Civil, o principal problema para se 

promover a integração das policias do estado é a falta de infraestrutura. Para ele 

existe o desafio de tornar a integração cada vez mais rápida, e no caso do Rio 

Grande do Norte a criação das RISPS que são as regiões integradas de segurança 

pública, poderia auxiliar nessa questão. 

 “Nós precisamos de mais infraestruturas, e essas RISPS tem como proposta 

estabelecer um único local para a Polícia Civil e Polícia Militar”. “O maior 

desafio é que a integração seja cada vez mais rápida, com a ajuda dessas 

RISPS para que ajude as policias a se fortalecerem” (fala do representante da 

Polícia Civil). 
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4.2 A relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio Grande do Norte 

 

 O quadro a seguir (Quadro 6), apresenta os principais aspectos investigados 

como possíveis dificuldades no relacionamento entre a Polícia Civil e a Polícia Militar 

discutidos no referencial teórico, relacionado com a visão de cada um dos sujeitos 

entrevistados. Cada aspecto existente no caso do Rio Grande do Norte apontado 

pelos sujeitos está assinalado com um “X”. 

 

Quadro 6: Principais aspectos investigados na relação entre as polícias do estado 

Aspectos investigados na relação entre as polícias do estado CIOSP Polícia 

Militar 

Polícia 

Civil 

Divergências no entendimento das respectivas atribuições    

Rivalidade histórica desde a formação das duas instituições    

Divergências culturais de formação (militar e não militar)  X  

Divergências de hierarquia    

Disputa pela hegemonia do estado    

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Como mostra o quadro 6, o aspecto das divergências culturais de formação 

foi citado pelo representante da Polícia Militar como uma questão presente na 

relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Os demais aspectos não foram 

apontados como fatores presentes na relação entre as polícias no Rio Grande do 

Norte, o que permite identificar uma boa relação entre estas instituições no caso do 

Rio Grande do Norte conforme as próprias opiniões dos entrevistados. 

Com relação à divergência no entendimento das respectivas atribuições, os 

três entrevistados afirmaram que esse aspecto não está presente na relação entre a 

Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio Grande do Norte. De acordo com a visão dos 

sujeitos, cada instituição possui o devido conhecimento sobre as suas respectivas 

atribuições. 

 “Nós visualizamos como duas instituições que têm cumprido com suas 

respectivas obrigações, não havendo nenhum tipo de problema nesse 

sentido”. (fala do chefe do CIOSP). 

 “Nós temos aqui todo o cuidado com a questão da abordagem, pois em outros 

estados surgem informações de Polícia Militar abordando Polícia Civil, e aqui 



59 
 

nos temos o cuidado do cadastramento de viaturas e de informar o local onde 

atuamos para que isso não ocorra, não ocorra nenhum conflito, o que nos 

chamamos de fogo amigo” (falado representante da Polícia Militar). 

 “Não, cada instituição tem ciência das suas atribuições, onde começa o 

trabalho de um e termina o trabalho do outro, quanto isso não existe problema 

aqui no Rio Grande do Norte” (fala do representante da Polícia Civil). 

No que se refere à rivalidade histórica entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, 

observou-se que na visão dos três entrevistados, esse aspecto não está presente na 

relação entre as polícias no Rio Grande do Norte. De acordo com os sujeitos, a 

relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no caso do Rio Grande do Norte poder 

ser considerada boa, não existindo nenhum problema relacionado à rivalidade entre 

estas duas instituições. 

 “A relação é muito boa, uma relação de profissionalismo, nós não 

visualizamos nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema com relação 

aos dois órgãos” (fala do chefe do CIOSP). 

 “Eu considero a relação entre a Polícia Militar e a Policia Civil de boa para 

ótima aqui nesse estado, baseado em experiências em outros estados os 

quais trabalhei, não existem conflitos e rivalidade entre estas duas instituições 

no Rio Grande do Norte” (fala do representante da Polícia Militar). 

  “A relação pode ser considerada boa, não vejo rivalidade ou qualquer 

aspecto de tensão no relacionamento das duas instituições, mas irá melhorar 

ainda mais com a criação das RISPS, regiões integradas de segurança 

pública. Até porque o nosso secretario, doutor Aldair e o delegado geral têm 

essa visão de estreitar cada vez mais esse relacionamento para que só assim 

a sociedade venha a ganhar com isso.” (fala do representante da Polícia 

Civil). 

Sobre as dificuldades no aspecto cultural, observou-se que apenas o 

representante da Polícia Militar apontou esse aspecto como existente no caso do 

Rio Grande do Norte. Segundo ele existem algumas diferenças sobre concepções 

de trabalho e formalidades por causa da característica militar da própria Polícia 

Militar. Já na visão do chefe do CIOSP e do representante da Polícia Civil, não 

existem dificuldades no aspecto cultural entre as duas instituições no caso do Rio 

Grande do Norte. 
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 “Com relação ao aspecto cultural nos não temos problema. Nós sofremos 

inicialmente porque foi um processo de mudança na unificação do 

atendimento, mas os profissionais acabaram se adaptando muito rápido até 

por serem profissionais da área de segurança” (fala do chefe do CIOSP). 

  “Na historia da criação das policias, agregou-se o papel militar, de maneira 

que quem nunca vivenciou uma experiência em uma instituição militar, nunca 

serviu a uma instituição militar muitas vezes não consegue entender como as 

coisas funcionam. Então algumas vezes ocorrem desencontros de 

entendimentos sobre algumas questões relacionadas a particularidades 

dessa alçada militar” (fala do representante da Polícia Militar). 

 “Eu estou apenas a 13 anos como delegado, e pelo fato de eu ser de outro 

estado, eu não posso afirmar se outrora existia isso, mas agora graças a 

Deus nós temos contato direto com os batalhões, com os comandantes, de 

maneira que eu não vejo nenhum problema em relação a esse aspecto 

cultural não” (fala do representante da Polícia Civil). 

Com relação as divergências de hierarquia, nenhum dos entrevistados citou 

esse aspecto como presente na relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio 

Grande do Norte. Apesar de ser apontado por alguns autores como um fator 

existente na relação entre as polícias dos estados, este aspecto sequer foi percebido 

nas entrevistas. 

Sobre a disputa pela hegemonia do estado, esse também foi um aspecto 

inexistente na relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio Grande do Norte 

de acordo com a percepção dos entrevistados. Mesmo sendo discutido por alguns 

autores como um fator presente na relação entre as polícias do estado, este aspecto 

não foi percebido nas entrevistas. 

 
 

 

 

4.3 As dificuldades para a implementação das propostas do SUSP pelo CIOSP-

RN 

 

O Quadro a seguir (Quadro 7), apresenta o modelo de implementação que se 

enquadra de acordo com as características citadas pelos entrevistados sobre o 
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processo de implementação do CIOSP. Está assinalado um “X” para o modelo de 

implementação discutido no referencial teórico que se enquadra com a definição das 

características apresentadas pelos entrevistados sobre o processo de 

implementação do CIOSP. 

 

Quadro 7: Modelo de implementação do CIOSP-RN 

Modelo de implementação CIOSP Polícia 

Militar 

Polícia 

Civil 

Top-down X X X 

Botton-up    

Fonte: Elaboração própria. 

Como mostra o quadro 7, o modelo top-down é o que corresponde as 

características citadas pelos entrevistados no que se refere ao processo de 

implementação do CIOSP. Os três entrevistados afirmaram que o CIOSP-RN foi 

implementado com base em uma proposta da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), e aceita pelo estado. Essa característica se enquadra na 

perspectiva do modelo top-down, onde as decisões acontecem do topo do processo 

decisório e são cumpridas pelos responsáveis pela implementação. 

 “O processo se deu com base em um projeto apresentado pela SENASP, a 

Secretaria Nacional de segurança pública, a qual regulamentava a questão da 

integração entre os órgãos que compõe a secretaria de segurança publica 

estadual. Essa proposta da SENASP foi encaminhada à secretaria de 

segurança pública estadual e partir daí foram elaborados os padrões e os 

requisitos para a criação do CIOSP” (fala do chefe do CIOSP). 

  “A origem do processo foi a iniciativa da SENASP que encaminhou a 

proposta para a secretaria de segurança estadual, foi quando o estado 

decidiu integrar as forças de segurança, ele começou a aportar as instituições 

dentro do CIOSP, ao passo em que adquiria também todo um aparato 

tecnológico de videomonitoramento, gravação, informatização do sistema em 

si, enfatizando que essa mudança onde se agregou essa tecnologia com o 

propósito de integração ocorreu com o objetivo do beneficio a sociedade” (fala 

do representante da Polícia Militar). 

  “Particularmente eu não sei detalhadamente como se deu esse processo de 

implementação, mas a informação que nós temos é que partiu da SENASP 
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para o âmbito estadual e é um exemplo que já vem sendo seguido em outros 

estados, como no Rio de Janeiro e São Paulo que já funcionam há muito 

tempo” (fala do representante da Polícia Civil). 

O quadro a seguir (Quadro 8), apresenta as principais dificuldades de 

implementação das propostas do SUSP por parte do CIOSP. Cada um dos 

entrevistados apontou um aspecto central como principal dificuldade para se 

implementar as propostas do SUSP. Alguns trechos de entrevistas após o quadro 8 

exemplificam as opiniões do entrevistados. 

 

Quadro 8: Principais dificuldades de implementação das propostas do SUSP 

por parte do CIOSP 

Órgão Principais dificuldades de implementação das propostas do SUSP pelo CIOSP 

CIOSP Falta de recursos próprios e a dependência da secretaria de segurança 

Polícia Militar Falta de padronização na segurança pública 

Polícia Civil Falta de Capacitação do profissional da segurança 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

 

Como mostra o quadro 8, a falta de recursos próprios e a dependência da 

secretaria de segurança é a principal dificuldade de implementação das propostas 

do SUSP por parte do CIOSP na visão do chefe do CIOSP. 

 “A grande de dificuldade é o fato de não termos ainda recursos próprios. Os 

investimentos partem da secretaria de segurança, o CIOSP não possui 

recursos próprios, o CIOSP é uma coordenadoria, não um órgão, então nós 

dependemos dos recursos vindos da secretaria de segurança. Nós até o 

momento não temos nenhuma sinalização de investimento para Natal e 

região metropolitana, não temos investimentos direcionados especificamente 

para o atendimento de emergências do CIOSP” (fala do chefe do CIOSP). 

 “Os direcionamentos são feitos de acordo com os projetos enviados para a 

secretaria de segurança e a partir daí procedem ou não. Isso causa uma 

dependência que de certa forma prejudica no sentido de ter autonomia para 

executar determinadas ações, poder dar alguns passos com as nossas 

próprias pernas” (fala do chefe do CIOSP).   

Como mostra o quadro H, a falta de capacitação dos profissionais na 

segurança pública é apontado como principal dificuldade para a implementação das 
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propostas do SUSP por parte do CIOSP no entendimento do representante da 

Polícia Militar. 

 “É preciso agregar ao servidor conhecimentos técnicos, profissionais e isso 

demanda tempo. Para se formar um policial militar hoje são necessários 8 

meses, o que na minha visão é até pouco, deveria ser mais, pois esse 

profissional irá trabalhar na rua lidando com pessoas, possivelmente 

prendendo pessoas, de maneira que se o governo não investir na capacitação 

desse profissional pode acarretar diversas consequências negativas, e isso 

remete a essa questão da dificuldade de se cumprir as propostas do SUSP, 

pois uma delas é a questão da melhoria da capacitação do profissional da 

segurança” (falado representante da Polícia Militar).                                                    

Como mostra o quadro H, a falta de uma padronização na segurança pública 

é apontada como a principal dificuldade para a implementação das propostas do 

SUSP por parte do CIOSP na opinião do representante da Polícia Civil. 

 “Existe uma distância entre o que está no papel, nas propostas e o que é 

executado no trabalho diário, é perceptível essa distancia entre o trabalho 

executado e o que está no papel nas propostas do SUSP, porque para se 

estabelecer um sistema de segurança único e integrado é necessário bem 

mais do que propostas” (fala do representante da Polícia Civil). 

 “O Brasil é um país de dimensões continentais e possui aproximadamente 36 

ministérios, temos uma série de ministérios para assuntos ou setores bem 

menos abrangentes e no entanto, não temos o ministério da segurança 

pública. Nós temos uma secretaria nacional de segurança pública vinculada 

ao ministério da justiça que por eventualidade disponibiliza algum recurso 

através do governo, mas algo muito técnico, muito tecnicista de maneira que 

os assuntos relacionados a segurança são tratados de forma pontual” (fala do 

representante da Polícia Civil). 

 “Não existe uma padronização na segurança pública do país, um exemplo 

disso são as próprias delegacias que poderiam ou deveriam ser 

padronizadas, de maneira que todo cidadão ao chegar em qualquer cidade, 

deveria reconhecer uma delegacia, no entanto percebe-se que quando se 

troca o governo por exemplo mudam-se as cores das viaturas, então até se 

chegar uma padronização muitos passos terão de ser dados” (fala do 

representante da Polícia Civil). 
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4.4 Os desafios para implementar as ações de integração entre as polícias no 

Rio Grande do Norte a partir das propostas do SUSP. 

 

Em relação à compreensão dos desafios para implementar as ações de 

integração entre as polícias no Rio Grande do Norte a partir das propostas do SUSP, 

que consiste no objetivo geral do estudo, verificou-se de acordo com a opinião dos 

entrevistados que a implementação das ações seguem as características do modelo 

top-down, pois são tomadas pela parte de cima e apenas executadas pela parte de 

baixo sem haver autonomia nas decisões. 

De acordo com as características do modelo botton-up, a autonomia da parte 

de baixo do processo decisório, amplia a visão sobre a segurança pública, uma vez 

que estes muitas vezes lidam com os problemas mais de perto do que os gestores, 

tendo mais propriedade para opinar e sugerir sobre as questões. Através das 

respostas dos entrevistados, essa característica não é perceptível no caso do Rio 

Grande do Norte, pois não existe autonomia dos administradores públicos para 

opinarem nas decisões. 

Verificou-se também que o CIOSP exerce um papel de mediador fundamental 

na perspectiva de integração entre as polícias, através das respostas apuradas dos 

sujeitos da pesquisa, observou-se que a partir da criação do CIOSP, A Polícia Militar 

e a Polícia Civil que antes atuavam isoladamente com os seus próprios mecanismos 

de atendimento e comunicação, passaram a incorporar as metodologias do CIOSP e 

dessa maneira passaram a atuar de forma integrada. 

A Polícia Militar já atuava com um sistema denominado Copom, onde recebia 

as ligações através do número 190. A Polícia Civil também atuava isoladamente 

com um número próprio de atendimento, as duas instituições incorporaram seus 

números ao CIOSP e passaram a trabalhar integradamente recebendo os benefícios 

dos aparatos tecnológicos. 

Apurou-se inicialmente que houve algumas dificuldades de adaptação, mas 

que foram superadas em um curto período de tempo. De acordo com o chefe do 

CIOSP, o processo de adaptação seria natural em virtude da mudança, mas na 

percepção dele, por serem profissionais da segurança, houve uma rápida 

assimilação dos novos procedimentos, de maneira que esse foi um desafio em um 

primeiro momento, mas que não resultou em maiores problemas. 
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 “Foi um processo longo, um trabalho de levantamento de requisitos, pois 

afinal de contas todos os órgãos têm suas características, já tinham 

anteriormente as suas formas de atendimentos de emergência, então o 

processo se deu através de um trabalho coletivo envolvendo os 

representantes de cada órgão para que se tomasse conhecimento da forma 

de atendimento através de um grupo de trabalho”. (fala do chefe do CIOSP). 

 “Nós sofremos inicialmente porque foi um processo de mudança na unificação 

do atendimento, esses profissionais chegam a um ambiente novo, um 

ambiente integrado aonde eles encontram uma nova metodologia de 

atendimento, então no inicio eles sofrem algumas dificuldades de adaptação, 

mas em um período muito curto eles se adaptam porque são profissionais da 

área de segurança”. (fala do chefe do CIOSP).  

Apurou-se que de acordo com a visão dos entrevistados, problemas os quais 

não haviam sido apontados pela teoria como dificuldades na perspectiva da 

integração entre as polícias. O chefe do CIOSP afirmou que os protocolos de 

atendimento de novas ocorrências, consiste no grande problema de integração, 

enquanto que o representante da Polícia Militar apontou a falta de vontade política 

como fator de dificuldade. Já o representante da Polícia Civil, alegou que a principal 

dificuldade a ser superada é a questão da falta de infraestrutura. 

Diante do exposto a tudo o que se refere ao objetivo geral do estudo que 

buscou compreender os desafios para a implementação das propostas de 

integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio Grande do Norte a partir das 

propostas do SUSP, observou-se que as características do modelo top-down estão 

presentes na situação do Rio Grande do Norte, uma vez que as decisões sempre 

partem do topo do processo decisório, não ocorrendo portanto características do 

modelo botton-up, pois não são levadas em consideração as opiniões da parte 

inferior do processo decisório o que limita a visão sobre todo o contexto da 

segurança pública. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho aponta que as polícias no Rio Grande do Norte atuam de forma 

integrada, a relação entre as duas instituições pode ser considerada boa, de 

profissionalismo, a qual teve a importante contribuição do trabalho do CIOSP que 

possibilitou o estreitamento das relações através da perspectiva do trabalho 

integrado entre as polícias. 

Através do aparato tecnológico que o CIOSP passou a disponibilizar após a 

sua criação, as polícias do estado, mudaram alguns aspectos nas suas formas de 

atuação, principalmente no que se refere ao atendimento de chamadas, passando a 

evoluir no controle e no monitoramento dessas ações e a compartilharem mais 

informações através das reuniões feitas no CIOSP. 

Com relação aos principais problemas de integração entre as polícias do 

estado, referente ao primeiro objetivo específico, apurou-se com base na opinião 

dos sujeitos entrevistados que a falta de investimentos em segurança pública é o 

principal problema no caso do Rio Grande do Norte, pois na visão dos sujeitos não 

se faz segurança pública sem dinheiro. 

Os entrevistados apontaram outros fatores não discutidos na teoria, como 

problemas para a integração entre as polícias, segundo eles, os protocolos de 

atendimento, a falta de vontade política e a falta de infraestrutura são problemas 

existentes no caso do Rio Grande do Norte. 

No que se refere à relação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no Rio 

Grande do Norte referente ao segundo objetivo específico, Investigou-se que 

diferente do que a literatura aponta, a relação entre as policias do estado no Rio 

Grande do Norte pode ser considerada boa na visão dos sujeitos entrevistados. O 

único aspecto apontado como uma divergência e que fora discutido na teoria foi a 

questão das divergências no aspecto cultural de formação. 

Sobre às dificuldades de implementação das propostas do SUSP pelo 

CIOSP-RN referente ao terceiro objetivo específico, analisou-se que o processo de 

implementação do CIOSP-RN seguiu as características do modelo top-down, onde 

as decisões são tomadas no topo e assimiladas na parte de baixo. Segundo os 

sujeitos o processo de implementação do CIOSP-RN se deu a partir de uma 

proposta da SENASP que o estado aderiu. 
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Com relação aos desafios para implementar as ações de integração entre as 

polícias no Rio Grande do Norte a partir das propostas do SUSP referente ao 

objetivo geral, foi possível compreender que existe apenas a caracterização do 

modelo top-down na implementação das ações, além disso, a adaptação as novas 

formas de procedimentos adotados pelo CIOSP foi um desafio a ser superado por 

parte das duas polícias. 

O CIOSP se apresenta com o papel de importante mediador entre a Polícia 

Civil e a Polícia Militar, oferecendo-lhes suporte tecnológico e possibilidade de troca 

de informações através de reuniões com seus representantes, o que contribui 

diretamente para o estreitamento das relações entre as instituições. 

Dentre as limitações do estudo observa-se a restrição a um órgão que foi 

escolhido por executar o trabalho de integração entre os agente, e dessa maneira as 

opiniões levantadas se restringem a visão apenas do chefe desta instituição e de 

dois representantes das duas principais agencias de segurança do estado mas que 

atuam junto a esta instituição. 

Para estudos futuros sugere-se um aprofundamento na relação com os 

governos, as secretarias, os gestores públicos que estejam envolvidos neste mesmo 

cenário da segurança pública. Uma vez que foram apuradas dificuldades 

relacionadas à falta de vontade política e na forma como se captam investimentos.  

Outro aspecto sugerido para estudos futuros é a realização de entrevistas 

com os agentes da segurança, policias que atuam nas delegacias e nas ruas para 

que seja possível apurar também a visão destes profissionais que lidam com as 

mais diversas situações e que podem agregar informações importantes e 

complementares à visão dos que ocupam cargos superiores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO: Roteiro de entrevistas 

 

Como se deu a criação do CIOSP? 

 

Como se deu o processo de formulação da proposta do CIOSP/RN? 

 

Como se deu o processo de implementação do CIOSP/RN? 

 

Quais são as atribuições do CIOSP/policia civil/policia militar? 

 

Qual a composição de cargos do CIOSP/policia civil/policia militar? 

 

Qual a área de cobertura do CIOSP/policia civil/policia militar? 

 

Como é a abrangência do CIOSP em relação aos agentes da segurança pública do 

estado? 

 

Como é atualmente a relação do CIOSP com a policia civil e policia militar? 

 

Como é a relação entre a policia militar e a polícia civil no Rio Grande do Norte? 

 

Quais os principais desafios e os problemas encontrados no aspecto da integração 

entre as policias no Rio Grande do Norte? 

 

Existe alguma dificuldade encontrada com relação ao aspecto cultural entre as 

policias no Rio Grande do Norte? 
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Existem conflitos de competências entra a policia militar e a policia civil no Rio 

Grande do Norte? 

 

A policia militar e a policia civil atuam de forma integrada, compartilhando 

informações no Rio Grande do Norte? 

 

Os investimentos feitos em segurança pública têm sido relevantes para a melhoria 

da integração na segurança pública do Rio Grande do Norte? 

 

Existem investimentos direcionados para a integração entre as policias na 

segurança pública do Rio Grande do Norte? 

 

O trabalho do CIOSP tem seguido os direcionamentos apresentados pelas 

propostas do SUSP? 

 

 

 
 

 

 


