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RESUMO 
 
Este estudo abordar o Programa Ronda no Bairro e sua 
relação com a Política de Segurança Pública no 
Amazonas. Os dados fundamentam-se em pesquisa 
bibliográfica, documental e de campo, objetivando 
analisar o referido programa e sua relação com a Política 
de Segurança Pública no Estado do Amazonas. Os 
objetivos específicos foram: caracterizar o Programa, sua 
natureza, objetivos, diretrizes e finalidades; levantar os 
índices de violência no bairro de Santa Etelvina na zona 
norte da cidade de Manaus- AM e argumentar sobre os 
limites e as possibilidades do Programa na garantia da 
segurança pública no Estado do Amazonas. 
 
Palavras-chave: Violência. Política de Segurança 
Pública. Programa Roda no Bairro. Policiamento 
Comunitário. 
 
ABSTRACT 
 
This study address the Ronda Program in the 
neighborhood and its relationship with the Public Security 
Policy in the Amazon. The data are based on a literature 
review, documentary and field, aimed at analyzing the 
program and its relationship with the Public Security 
Policy in the State of Amazonas. The specific objectives 
were: to characterize the program, its nature, objectives, 
guidelines and objectives; raise the level of violence in the 
Santa Etelvina neighborhood in the northern city of 
Manaus AM and argue about the limits and possibilities of 
the program in public safety guarantee in Amazonas 
State. 
 
Keywords: Violence. Public Security Policy. Wheels 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Compromisso. Palavra por vezes dita de forma imediata e sem reflexão. 

Contudo, ao iniciar esse estudo afirma-se que essa palavra norteou os caminhos e as 

escolhas que iluminaram a elaboração da presente investigação que objetivou colocar em 

relevo a “verdade”, sempre provisória, acerca do Programa Ronda no Bairro desenvolvido 

como uma ação de política de segurança pública no estado do Amazonas.  

Assevera-se que no contexto do debate sobre as formas de enfrentamento da 

violência e a criminalidade na cidade de Manaus, faz-se necessário analisar as medidas 

tomadas pelo poder público, por meio das políticas públicas, para melhor responder essa 

necessidade demandada pela população de nossa cidade.  

Sabe-se que a violência que assola as cidades no Brasil é um fenômeno 

multicausal. Ademais, a violência, sobretudo a urbana, torna-se tema diário da mídia que a 

todo o momento revela-nos a sua face por meio de manchetes impressas, televisionadas ou 

falada. E isso tudo causa uma sensação de insegurança e medo na sociedade de uma 

forma geral. 

Convém lembrar que no Brasil a violência é enraizada, é um fenômeno histórico 

na constituição da sociedade brasileira. Desde o período de escravidão, contra os índios, 

adentrando pelo processo predatório da colonização do País até os dias atuais. Portanto, 

trata-se de um fenômeno que deve ser enfrentado de maneira efetiva, para sua redução. 

Além disso, somos um país extremamente desigual e excludente, visto que numa ponta 

temos um índice expressivo de miséria e na outra ponta um índice expressivo de riqueza. 

Trata-se de um fosso abissal presente na sociedade brasileira.  

Com o aumento da expansão urbana, acelera-se o processo de desigualdade e 

eclodem situações de violência e criminalidade. Tal eclosão afeta todos os membros em 

sociedade e traz um enorme custo, desde o social ao econômico, no seu avesso. 

 

 

2. A TRAJETÓRIA DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO NO ESTADO DO 

AMAZONAS  

 

 



 

 

 

                  

Percorre-se acerca da história do referido programa afirmando que foi 

implementado o “Programa Ronda no Bairro” inspirado na filosofia do Policiamento 

Comunitário como uma nova estratégia para o combate à violência na cidade de Manaus. 

Ressalta-se que o piloto do “Programa Ronda no Bairro” (2011), foi 

implementado primeiramente no Bairro Santa Etelvina, tendo como principais diretrizes: o 

policiamento de caráter preventivo e maior interação entre comunidade e polícia, com foco 

no cidadão, como forma de aperfeiçoar a prevenção do delito e aproximar a polícia e a 

comunidade. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas-SSP-AM (2012), a 

criação e adoção do Programa Ronda no Bairro se deu em virtude do alto índice de 

criminalidade na cidade de Manaus. Assim, a Secretaria de Segurança Pública do 

Amazonas em conjunto os demais órgãos de segurança pública do estado, percebendo 

essa demanda e almejando uma nova metodologia de abordagem, em conformidade com as 

medidas adotadas na contemporaneidade, seguiu a metodologia de policiamento 

comunitário, objetivando provocar um aumento na sensação de segurança junto à 

comunidade, além de buscar uma legitimação da polícia junto à comunidade. 

Essa proposta difere das posturas anteriores enquanto política pública de 

segurança pública, que priorizavam medidas de segurança voltadas para a repressão e o 

controle da criminalidade, pois como já foi observado, um dos vários objetivos do programa 

é a consolidação da filosofia de polícia comunitária. 

Tendo como marco legal o Decreto Estadual Nº 31.754, lançado no Diário Oficial 

do Estado do Amazonas (Nº 32.191, Ano CXVII) em 10 de outubro de 2011, que implanta 

oficialmente o Programa Ronda no Bairro, institui o aumento de Distritos Integrados de 

Polícia- DIP e estabelece a integração das ações entre a Polícia Militar e Polícia Civil.  

A partir do decreto, pressupõem-se ações conjuntas e integradas entre a polícia 

militar e a polícia civil. Além da criação dos Conselhos Interativos Comunitários de 

Segurança Pública- CICSP, que devem ser formados por moradores com o intuito de 

discutir e pensar ações em conjunto contribuindo par melhoria da segurança do bairro. 

Conforme seu marco legal- Decreto Estadual Nº 31.754, as principais diretrizes e objetivos 

do Programa Ronda no Bairro são: 

 
Art. 2º. O Plano de Articulação Operacional do PROGRAMA RONDA NO      
BAIRRO tem como diretrizes: 
I- a compatibilização territorial de atuação; 
II- a integração, a modernização organizacional e tecnológica; 
III- a construção e a reforma da estrutura; 
IV- o reaparelhamento dos órgãos; 
V- a interação, a inclusão e a capacitação de recursos humanos; 
VI- o desenvolvimento de ações estratégicas dos órgãos que compõem o 

Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas. 



 

 

 

                  

Art. 3º.  O PROGRAMA RONDA NO BAIRRO será desenvolvido com os seguintes 
objetivos: 
I- o desenvolvimento e consolidação da filosofia de Polícia Comunitária que, 

além de estabelecer proteção ao exercício da cidadania e da dignidade da 
pessoa humana, garante a melhoria organizacional e operacional; 

II- o aumento da integração e da interação dos órgãos do Sistema de 
Segurança Pública do Estado do Amazonas, respeitando as suas 
particularidades e atribuições, mediante a adequação dos efetivos, meios 
materiais e inovação tecnológica; 

III- o incentivo e a promoção de parceiros com instituições e organizações, bem 
como sua participação na comunidade para a solução de problemas; 

IV- o estabelecimento e a manutenção do bom relacionamento interpessoal e a 
transparência no atendimento da população; 

V- o incentivo e a promoção da integração comunitária, por intermédio dos 
Conselho Interativos  Comunitários de Segurança Pública, identificando os 
problemas, dificuldades e mazelas da ordem pública, e as necessidades de 
políticas sociais e preventivas, assim como o estabelecimento de prioridade 
de solução; 

VI- a atuação proativa na resolução pacífica de conflito; 
VII- a busca por soluções e conscientização da população para responsabilidade 

individual na preservação dos conflitos sociais; 
VIII- o aprimoramento técnico dos recursos humanos dos órgãos do Sistema de 

Segurança Pública, por meio de um programa de educação continuada 
presencial e a distância; 

IX- a implementação e utilização de sistema, estabelecendo parâmetros para o 
desencadeamento dos esforços de inteligência para subsidiar a tomada de 
decisão; 

X- a elevação da capacidade de mobilidade e visibilidade dos órgãos policiais; 
XI- o aumento da eficiência do trabalho policial, com profissionais qualificados, 

utilizando tecnologia embarcada e equipamentos adequados as demandas 
típicas da área de atuação; 

XII- a otimização dos subsistemas logísticos, subsistência e de material bélico, 
especialmente armamento e manutenção de viaturas; 

XIII- a padronização de identidade visual para as instalações, viaturas, 
equipamento e uniformes; 

XIV- o zelo pelo bem-estar e qualidade de vida da comunidade local; 
XV- o reconhecimento pelo atingimento de metas.  (Diário Oficial do Amazonas Nº 

32.191, Ano CXVII, p. 01. Decreto Estadual nº 31.754) 

 

Vale destacar que essa nova política de segurança adotada, buscou mais 

investimentos em novas tecnologias, que vem como mecanismo de melhoria na atuação 

profissional dos policiais. Vejamos: 

entre os investimentos a reforma e ampliação do Centro Integrado de Operações 
(CIOPS) que se tornar o grande Centro de Comando e Controle de todas as ações 
policiais na cidade.  Os Distritos Integrados de Polícia (DIP) foram ampliados para 
30. Antes do Ronda no Bairro, eram apenas 19 DIP. (Portal do Governo do 
Amazonas, 2012). 

Hoje, o Programa Ronda no Bairro está implantado nas seis zonas geográficas 

(Norte, Leste, Centro-Sul, Centro-Oeste, Sul e Oeste) da cidade de Manaus, bem como 

expandiu para municípios da zona metropolitana do Estado do Amazonas. Visando a 

diminuição dos índices de violência e criminalidade em todo o Estado. De acordo com o 

Portal do Governo do Estado do Amazonas (2013) são dez cidades da zona metropolitana 

do estado selecionadas para receber o Programa Ronda no Bairro, dentro de critérios 



 

 

 

                  

populacionais e de localização: Parintins, Tefé, Itacoatiara, Manacapuru, Tabatinga, 

Iranduba, Maués, Coari, Manicoré e Humaitá. 

 

 

3. POLÍTICA DE SEGURANÇA EM MANAUS: recorte do trabalho desenvolvido pelo 

Programa Ronda no Bairro na 26ª CICOM, no Bairro de Santa Etelvina na zona norte de 

Manaus-Am. 

 

 

Antes de adentrar na experiência do referido programa no Bairro de Santa 

Etelvina, explicita-se que os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo revelam a 

trajetória da pesquisa na busca por investigar a dinâmica sócio-histórica acerca da 

criminalidade e violência no Bairro Santa Etelvina na Cidade de Manaus, a partir de uma 

leitura crítica da realidade social. 

Revela-se que a investigação teve como lócus o “Programa Ronda no Bairro”, no 

Bairro Santa Etelvina localizado na zona Norte da cidade de Manaus-Am, visto que, foi o 

primeiro bairro da cidade a receber o Programa. 

Do exposto, reforça-se que foi a partir do Decreto Estadual nº 31.754 o 

Programa Ronda no Bairro foi lançado em 2011, primeiramente no bairro Santa Etelvina na 

zona norte da capital amazonense. A 26º CICOM fica localizado na Rua Vitória Régia. S/nº, 

no bairro Santa Etelvina. De acordo com a SSP o 26º DIP atua nos bairros Santa Etelvina, 

Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Terra Nova II e Lago Azul (AM-010). Recentemente 

incorporando em sua área de atuação o Conjunto Habitacional Viver Melhor. 

Conforme seu marco legal as principais diretrizes e objetivos do Programa 

Ronda no Bairro são: o policiamento de caráter preventivo; maior interação e aproximação 

entre comunidade e polícia, com foco no cidadão; Integração e modernização organizacional 

e tecnológica dos órgãos de segurança pública. 

De acordo com a diretriz de setorização a 26º CICOM atua dividida em 08 (oito) 

subsetores com aproximadamente 3.000 Km. Além disso, a referida CICOM, possui um 

efetivo de 176 policiais militares, sendo que 139 em serviço. 

Sendo assim, devido a importância da proposta do programa, bem como de seu 

território de atuação, perguntou-se ao Gestor pesquisado se o efetivo era suficiente para o 

desenvolvimento das ações, obteve-se a seguinte resposta: “Insuficiente.” (GESTOR 

PESQUISADO). 

Ademais, para cumprir o território de atuação o Programa conta com um total de 

13 (treze) viaturas de quatro rodas e 21 (vinte e uma) de duas rodas. Depreende-se que os 



 

 

 

                  

recursos (carros e motos) para auxiliar na ronda, no atendimento as demandas no referido 

bairro devem ser intensificados. Visto que, de acordo com o Manual do Gestor e Operador 

Ronda no Bairro (AMAZONAS, 2011) a utilização desses recursos corroboram para a 

inserção dos policiais nos setores, facilitando o atendimento das demandas e no processo 

de ostensividade do policiamento terrestre. 

Dessa feita, visando responder a um dos objetivos do estudo solicitou-se os 

índices de ocorrências registrados na CICOM, antes e depois da implementação do 

Programa Ronda no Bairro, por meio do acesso às informações sobre Registros de 

atendimentos de ocorrências, no período de 2013 a 2014: números totais de queixas crimes 

e ocorrências por setores, com destaque para as seguintes ocorrências: (a) Roubo; (b) 

Furto, (c) Assalto; (d) Latrocínio; (e) Homicídio culposo; (f) Homicídio doloso; (g) Tráfico de 

drogas; (h) Porte de drogas para consumo pessoal; (i) Violência doméstica; (j) Porte ilegal 

de arma de fogo; (l) Crime de trânsito; (m) Brigas e tumultos de rua; (n) Lesão corporal; (o) 

Receptação/venda de mercadorias roubadas; (p) Estupros; (q) Atentado violento ao pudor; 

(r) outros. 

Vale ressaltar que os dados obtidos são do período de 2013 a 2014, visto que 

2010 e 2011 a CICOM não existia, sendo inaugurada concomitantemente a implementação 

do Programa Ronda no Bairro. Os dados de 2012 não são sistematizados pela referida 

CICOM. Assim objetivemos que no ano de 2013 foram registradas 2.504  e no ano de 2014 

de 3.965 ocorrências no 26º DIP.  

Desfiando essas ocorrências têm-se: 42 ocorrências ligadas a homicídio doloso; 

01 a latrocínio; 436 a lesão corporal dolosa; 106 a lesão corporal (violência doméstica); 81 a 

estupro; 25 a tentativa de homicídio; 885 furtos; 624 a roubo; 42 apreensões de armas de 

fogo; 56 veículos roubados recuperados; 70 ligados a entorpecentes (porte e uso) e 136 

ligados a tráfico (entorpecente). 

No ano de 2014 foi registrado um aumento de 58,3% de registros se comparado 

com o ano de 2013. Sendo 68 ocorrências ligadas a homicídio doloso; 03 a latrocínio; 647 a 

lesão corporal dolosa; 320 a lesão corporal (violência doméstica); 73 a estupro; 29 a 

tentativa de homicídio; 1226 furtos; 1230 a roubo; 36 apreensões de armas de fogo; 131 

veículos roubados recuperados; 42 ligados a entorpecentes (porte e uso) e 159 ligados a 

tráfico (entorpecente). Destaca-se a diminuição em 9,9% em ocorrências de estupro, 

diminuição de 14,3% em registros de apreensão de armas de fogo e redução de 38,6% no 

registro ligados a entorpecentes. 

Os dados acima revelam a necessidade de se avaliar esse programa, aliais a 

“cultura de avaliação” de políticas e programas sociais ainda é incipiente em nosso país, 



 

 

 

                  

contudo, é vital avaliar experiências como essa para aprimorar e dar ênfase a propostas de 

cariz inovador e que possuem potencial para serem reaplicadas. Porém, há de se destacar: 

  

que a resposta do programa foi percebida com a redução da criminalidade, de 
fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013, a redução da criminalidade ocorreu em 27,6% 
na Zona Norte; 20,6% na Zona Leste; 35,8% na Zona Centro-Sul; 26,1% na Zona 
Centro-Oeste; e 19,8% na Zona Sul. Os dados são da Secretaria Executiva do 
Ronda no Bairro, vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que 
atribui o resultado ao programa Ronda no Bairro, que está em operação na região 
dede julho do ano passado. (Portal do Governo do Amazonas, 2012) 

 

Sabe-se que a violência urbana é muito mais ampla do que a criminalidade, e 

que a proposta do policiamento comunitário tem um escopo ampliado e configura-se como 

uma mudança de cultura e reforma organizacional. Sendo assim, deve-se analisar as 

mudanças no processo de sociabilidade dos moradores do bairro Etelvina (o primeiro bairro 

a receber o programa), principalmente no que diz respeito à sensação de segurança, a 

confiança na polícia e as mudanças nas relações interpessoais e sociais.  

Depreende-se a partir da pesquisa de campo, com o intuito de traçar o perfil do 

pesquisados que 100% dos entrevistados são do sexo masculino e que 67% possuem nível 

superior e 33% superior incompleto, os mesmos atuam 5 a 10 anos na polícia militar e 

exercem suas devidas funções no Programa Ronda no Bairro a mais de 3 anos, além de 

realizarem cursos de capacitação na área. 

Sabe-se que a proposta do “Programa Ronda no Bairro” tem inspiração no 

policiamento comunitário. Sendo assim, perguntou-se aos pesquisados o que eles 

entendem sobre essa questão. As falas a seguir revelam-nos: 

 
Uma filosofia de policiamento que visa interagir com a comunidade, em prol do 
combate à criminalidade, mas que necessita de treinamento e capacitação apara 
tratar com a população. Não se implanta uma nova filosofia de trabalho da noite para 
o dia, ou em pouco tempo sem isso (Pesquisado 01). 
Aproximação com a comunidade, de forma a interagir para melhor atender as 
ocorrências. (Pesquisado 02). 

 

As falas anteriores revelam um conhecimento por parte dos pesquisados acerca 

do conceito Policiamento Comunitário, o que é corroborado pelo Gestor da 26 ª CICOM, já 

que a inquirir acerca de como se caracteriza o “Programa Ronda no Bairro”, o mesmo 

responde: 

Excelente programa por aproximar a comunidade da polícia. (Gestor Pesquisado). 

 

Nessa linha, os policiais pesquisados, de forma uníssona (100%),  avaliam o 

referido programa como: “ótimo”. Já o Gestor ao ser arguido se o Programa atinge sua 

finalidade afirmou que “parcialmente”. Por se tratar de um modelo inovador esse programa 

deveria passar por avalição interna e externa com vistas a aprimorar suas fragilidades e 



 

 

 

                  

fortalecer seus pontos de êxito. Ademais, avaliar constitui-se em um imperativo ético que 

deve ser consolidado nas políticas e programas sociais desenvolvidos em nosso país, pois 

se deve buscar 

uma concepção totalizante da avaliação que busque apreender a ação desde a sua 
formulação, implementação, execução, resultados e impactos”. Destaca ainda que a 
avaliação para atingir essa “concepção totalizante” precisa captar a 
“multidimensionalidade” sinalizada pelas especificidades do quadro social. Isto é, na 
avaliação, deve-se analisar o contexto na sua diversidade de dimensões uma vez 
que o desenvolvimento e as mudanças nunca são produtos isolados de uma 
determinada intervenção. (CARVALHO, 2001, p.88). 

 

Nessa linha de raciocínio, quando os policiais pesquisados foram questionados 

se o “Programa Ronda no Bairro” cumpre sua finalidade verifica-se o que 100% acreditam 

que o programa cumpre pouco sua finalidade. Chama atenção que na percepção dos 

policiais pesquisados o “Programa Ronda no Bairro” cumpre “pouco” a sua finalidade. 

Ademais, o “Manual do Gestor e Operador do Ronda no Bairro” sinaliza que “o compromisso 

com resultados é fator essencial para o sucesso do modelo de Polícia Ronda no Bairro. 

Assim, a redução de índices de criminalidade, aumento da satisfação da população e 

melhoria de sua qualidade de vida são condições indispensáveis, o produto final desejado 

pela Polícia” (AMAZONAS, 2011, p.76). 

Sendo assim, é essencial que se destrinche junto aos policiais de onde vem 

essa percepção, uma vez que o referido programa funda-se no conceito de policiamento 

comunitário que visa se uma forma preventiva acerca das questões de violência em 

determinado território e que deve estar articulada com a comunidade e com as demais 

instituições para que medidas intersetoriais sejam colocadas em práticas e em sinergia para 

reduzir os focos de violência e de aumento da criminalidade. 

No que se refere ao aumento de criminalidade na zona de abrangência da 26ª 

CICOM, ratifica-se que no ano de 2014 foi registrado um aumento de 58,3% de registros 

comparando com o ano de 2013, contudo ocorreu a diminuição em 9,9% em ocorrências de 

estupro, diminuição de 14,3% em registros de apreensão de armas de fogo e redução de 

38,6% no registro ligados a entorpecentes. 

Para explicar esses números destaca-se a fala do Pesquisado 03, quando 

questionado sobre sua percepção acerca do aumento nas ocorrências: “Sim. No ano de 

2014, mas nos anos de 2012 e 2013 ocorreu redução dos crimes”. O pesquisado ainda 

destaca, quando questionado se após a implementação do Programa Ronda no Bairro 

diminuiu efetivamente a criminalidade no bairro Santa Etelvina (primeiro bairro a receber o 

Programa): “Totalmente. Justificando que nos anos de 2012 e 2013 os dados demonstram 

essa redução”. (PESQUISADO 03). 



 

 

 

                  

Ao se inquirir o Pesquisado 01, sobre a percepção acerca do aumento nas 

ocorrências, o mesmo destaca que sim, houve aumento nas ocorrências: “Porque a polícia 

se faz mais próxima à sociedade e de todas aquelas necessidades que ela não tinha a 

quem recorrer, passou a buscar a polícia como o único órgão do Estado que chega à sua 

porta quando acionada”. (PESQUISADO 01). 

Além disso, o Gestor pesquisado afirma que “A criminalidade é um fenômeno 

social dinâmico, por isso, existe a necessidade de constante adaptação ao novo cenário”. 

Por isso, que o mesmo acredita que a finalidade do programa é atendida a partir do 

momento que “permite polícia e comunidade trabalharem juntas nos problemas do bairro”. 

Destaca-se as falas acima que nos possibilita inferir que existe, conforme uma 

das propostas do policiamento comunitário, essa relação de confiança entre a comunidade e 

a polícia no Bairro de Santa Etelvina. Dando mais qualidade a essa questão perguntou-se 

qual a relação que a população deve ter com o Policiamento Comunitário? Os policiais 

pesquisados argumentaram: 

 

Próxima, mas com respeito aos nossos procedimentos. (Pesquisado 01). 

Penso que é fundamental para o entendimento dos críticos e para o entendimento 
da sociedade como cliente e espectadora da segurança pública. (Pesquisado 2). 

 

Assim como o gestor pesquisado ao ser inquerido sobre essa mesma questão 

argumentou: 

Uma relação de confiança. (Gestor Pesquisado). 

 
 

As falas convergem e revelam-nos que os pesquisados são cientes que a 

referida proposta de policiamento só terá resolutividade e diferenciação do policiamento 

tradicional se conseguir envolver a comunidade de forma efetiva e participativa. 

Ainda no que se refere à aproximação da polícia com a comunidade ressaltamos 

os Projetos Sociais implementados e/ou vinculados à CICOM: Programa Educacional de 

Resistência as Droga e a Violência- PROERD, Formando Cidadão e o Projeto Santa Bola. 

Realizam suas atividades de prevenção nas escolas (públicas e particulares) do 

Amazonas quanto ao risco do uso das drogas, suas consequências e o envolvimento com a 

criminalidade. Além de proporcionar aos jovens atividades desportivas, recreativas, 

assistências social e psicológica, atividades que artísticas; reforço escolar, noções de 

cidadania, reforço escolar e prevenção contra drogas. Além de manter de diversos cursos 

profissionalizantes  

As atividades realizadas envolvem crianças e adolescentes com o intento de 

preencher o tempo delas com atividades diversas, principalmente desportivas, e o 



 

 

 

                  

ensinamento de noções de cidadania. A possibilidade de junção de práticas desportivas e 

educação corroboram apara prevenir a ociosidade dessas crianças e adolescentes e 

possível envolvimento com a criminalidade (destacando o uso e tráfico de drogas). Para 

além da prática desportiva, esses projetos tem como finalidade a aproximação com as 

crianças e adolescentes (com idade entre 07 e 16 anos) da comunidade atendida pela 26ª 

CICOM com o intuito de promover ações socioeducativas de prevenção a violência. 

Além disso, essas ações coadunam-se com o que preconiza o “Manual de 

Gestor e Operador no Ronda no Bairro” que incentiva a participação nos eventos sociais da 

comunidade, pois frisa que “deve-se priorizar a participação em eventos voltados à criança e 

ao adolescente em situação de risco social. Em todos os eventos deve haver o objetivo de 

trazer conteúdo preventivo no campo da segurança pública. Atividades desportivas e 

recreativas são as mais indicadas para atrair as crianças e jovens” (AMAZONAS, 2011, 

p.76). 

Procurando saber à percepção dos policiais pesquisados como a comunidade do 

Bairro Santa Etelvina avalia o Programa, inquiriu-se acerca dessa questão. Assim foi 

revelado uma pulverização de dados: 50% dos policiais pesquisados afirmam que a 

comunidade avalia o programa como “ótimo” e os outros 50% como “regular”. Os dados 

revelam que para os pesquisados a comunidade avalia como sendo “ótimo” e “regular”. 

Pulverização que sugere a necessidade de se realizar uma pesquisa de avaliação ampla 

acerca do “Programa Ronda no Bairro”, pois 

 

a avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e 
dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável 
dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e o 
valor de diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, 
programação e execução) ou de um conjunto de atividades específicas que se 
realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e 
resultados concretos; comprovando a extensão e o grau em que se deram estas 
conquistas, de tal forma que sirva. (AGUILAR E ANDER-EGG, 1994, p. 31-32). 

 

Contudo, sugere-se que sejam feitas pesquisas de avaliação para além dos 

níveis de satisfação, como forma de pesquisa social que seja um “exame sistemático e 

objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu desenho, 

implementação e resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, 

impacto e sustentabilidade e a relevância de seus objetivos.” (COSTA E CASTANHAR, 

1998, p. 02). 

Cientes que propostas inovadoras enfrentam desafios de todas as ordens para 

se consolidar, explicita-se a fala do Gestor Pesquisado que chama atenção acerca da 

necessidade de se abarcar a segurança pública como um direito constitucional, como direito 



 

 

 

                  

para todos e dever do estado que envolve a participação efetiva de todos os membros da 

sociedade na perspectiva de se edificar uma sociedade verdadeiramente democrática e 

justa, pois: 

Segurança Pública é responsabilidade de todos, dessa forma, toda a 

sociedade deve trabalhar para atingir esse fim. (GESTOR PESQUISADO). 

  

Por fim, o estudo trouxe o tema à reflexão, buscou elencar pontos que permitem 

uma aproximação do “Programa Ronda no Bairro” com a filosofia do policiamento 

comunitário, prática que deve ser aprimorada e defendida como alternativa para melhorar as 

ações de enfrentamento a violência, além de envolver a população na busca de soluções 

para as questões de segurança pública por meio de uma ação articulada, de conjunto que 

deve contar com o auxílios de outros Órgãos e Instituições qualificar cada vez mais as 

ações desenvolvidas no nível da prevenção. 

 Por se tratar de algo que necessita uma mudança cultural e política e de quebra 

de paradigmas cristalizados deve-se ter em mente que “para reconstruir equilíbrios 

socialmente aceitáveis, precisamos de tempo, paciência e empenho.” (BAUMAN, 2009, 

p.10), enfim, envida esforços no aprimoramento desse programa, bem como realização de 

estudos para verificar seus limites, desafios e possibilidades podem ser a estratégia para se 

reconstruir o novo no que tange as ações na área de segurança pública no Amazonas. 

4. CONCLUSÂO 

 

 

A discussão acerca da violência, criminalidade e suas múltiplas expressões na 

atualidade deve ser feita em conjunto com o debate da sociedade capitalista e de suas 

relações sociais contraditórias e sua influência na realidade social. 

Destaco a necessidade de compreensão da questão social e suas múltiplas 

manifestações como ponto de partida para analisar políticas públicas como ações do Estado 

para o enfrentamento dos problemas sociais. 

Do exposto, pode-se concluir que a política de segurança pública ainda 

apresenta pequenos resultados, porém significativos no que confere ao enfrentamento da 

violência/criminalidade como expressão da questão social. Isso deve-se principalmente ao 

fato de que as ações são, muitas vezes, paliativas e atuam somente nas consequências 

desse problema social, esquecendo de intervir em suas causas. 

Através da pesquisa, confirma-se que  o Programa Ronda no Bairro é uma 

estratégia para a política de segurança pública no Amazonas, pois o referido programa se 

mostra como uma tentativa, de reconhecer as desigualdades sociais e de atuar sobre a 



 

 

 

                  

violência de forma preventiva, com aproximação com comunidade. Ademais, é indiscutível 

que o Programa trouxe avanços no modelo de enfretamento à violência, tendo como 

principal característica a articulação entre os órgãos públicos e comunidade, com base na 

filosofia de policiamento comunitário. 

Nesse sentido a articulação das diversas políticas públicas apresenta-se como 

um dos caminhos para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e efetivação da 

cidadania. Porém, destacamos a necessidade de articulação e melhoria das diversas 

políticas públicas. Visando ampliar o acesso da população a direitos. 

Concluindo, assinalamos a necessidade de criação e efetivação de mecanismos 

de controle e avaliação dessas ações. Assim, identificando sua real efetividade para a 

melhoria da segurança pública. Conforme o estudo nos desvelou, ainda existindo carência 

em relação a investimento em recursos humanos e materiais. 
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