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RESUMO 
 

Constituição Federal enquanto norma mandamental, da qual o Estado deve 
retirar a validade de seus atos, preleciona a responsabilidade de todos quando 
trata da segurança pública, de sorte que, novas propostas de ações de 
segurança como a da polícia de proximidade, visam atentar a essa prerrogativa 
constitucional. No Brasil com destaque ao Rio de Janeiro e Maranhão dá-se 
ênfase a esse modelo, através da Polícia Militar. Este trabalho consiste no 
estudo da constitucionalização da segurança pública pela ótica dos projetos de 
segurança pública baseados em uma policia cidadã implantada nos morros 
cariocas, as chamadas Unidade de Policia Pacificadora (UPP’s), e vem sendo 
testado nas comunidades ludovicenses da Vila Luizão, Sol e Mar e Divinéia, 
chamadas de Unidade de Segurança Comunitária (USC). Objetiva-se 
apresentar as características delineadoras do modelo; o porquê no Brasil se 
preferiu o foco às áreas desocupações irregulares; e apresentar a visão da 
sociedade (público interno e externo) do papel desempenhado, entendendo os 
fatores de desmistificação do modelo repressivo estatal para um modelo 
garantidor participativo. O objetivo geral desta pesquisa é descrever as 
possibilidades de mediação de conflitos vivenciados nos bairros Vila Luizão, 
Divinéia e Sol e Mar, na perspectiva das ocorrências policiais e do discurso 
tanto dos policiais militares quanto da comunidade. Tendo com objetivos 
específicos relacionar a implantação das UPP´s e USC, com os modelos de 
policia cidadã; Conhecer a visão do policial militar sobre a mediação de 
conflitos nos bairros em questão e Relatar a visão dos moradores sobre o 
papel da mediação dos policiais militares nos bairros em questão; 
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Metodologicamente realizou-se trabalho descritivo e de campo para conhecer a 
visão da comunidade e dos policiais militares sobre a temática, o trabalho de 
campo foi realizado no prédio da USC e na comunidade da Vila Luizão, através 
de seis visitas, entre os meses de abril a agosto de 2013. Foram entrevistados 
35 policiais que estavam saindo de seu turno de serviço e/ou entrando, e que 
estão lotados na USC. Alguns resultados obtidos com a pesquisa dão conta de 
que apenas 63% dos policiais lotados na USC participaram de algum tipo de 
curso sobre mediação de conflitos, quando perguntados se a PM deve 
conhecer/ ser próximo da comunidade onde exerce sua função? As respostas 
foram, “sim, porque ajuda na aproximação com a comunidade, e a comunidade 
acaba por ajudar na atuação da polícia”; “O policial deve ser próximo, mas não 
íntimo, não podendo agir de forma parcial”; “Não há participação da 
comunidade. Ainda temem a represália”, a comunidade por sua vez quando 
questionada sobre quem é a polícia para a comunidade a resposta foi[...] antes 
da USC a gente tinha o 8º Batalhão que foi um Batalhão que não mediu 
esforços pra dar todo apoio, toda estrutura aqui dentro. Apesar que a gente 
sabe que não tem efetivo, né?A polícia militar ta acabada [...](Moradora da 
comunidade). Conclui-se que embora o processo de constitucionalização já 
tenha se iniciado, tanto policiais militares quanto comunidade ainda não 
vislumbraram esta efetiva possibilidade, faltando maiores informações a estes 
grupos. 
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