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Resumo: Este artigo visa mostrar as maneiras de como a polícia comunitária trabalha em prol da 

comunidade e estabelece um laço de interação, com o Projeto Ronda do Quarteirão. Mostrará os 

benefícios, ou seja, as dificuldades que o ronda vem tendo em prol das adversidades do nosso 

cotidiano. O Projeto Ronda do Quarteirão na visão do trabalho no município de Sobral, trazendo assim 

algumas peculiaridades na forma de atuação com a sociedade sobralense, o modelo de polícia 

comunitária de acordo com as estruturações do art.144 da Constituição Federal, que ressalta a 

segurança pública. 

Palavras-chave: Segurança Pública. Ronda. Polícia comunitária. Comunidade. 

 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
Segurança Pública é o afastamento, 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 de cada cidadão. 

De Plácido e Silva 

 

Esta pesquisa busca compreender as funcionalidades do programa Ronda do 

Quarteirão do município de Sobral, sendo ele a principal proposta de segurança pública do 

atual governador, contribuindo fortemente para sua vitória na eleição de 2006. Implantado em 

novembro de 2007, em cinco áreas piloto de Fortaleza, logo após, em 12 de junho de 2008, 

foi implantado em toda capital. Em junho de 2009 foi implantado o projeto do Ronda do 

Quarteirão, nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral. Dentro da sua concepção foram 

viabilizados focos prioritários como: uma polícia próxima da sociedade, o uso legal e 

proporcional da força, sempre respeitando os direitos humanos, a junção da tecnologia 

avançada agregada a interação com a comunidade.  
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Iremos analisar a segurança pública no contexto da Constituição Federal abordada no 

artigo 144; diferenciar os papéis das polícias vigentes neste artigo, os benefícios que o 

programa Ronda do Quarteirão trouxe para melhorar a segurança pública do município de 

Sobral, buscar refletir sobre os dilemas encontrados por estes policiais militares, a frustração 

encontrada por eles ao desempenhar seu trabalho, analisar o contexto social existente 

interligado ao crime, abordando as questões do aumento da criminalidade entre menores 

infratores, refletir sobre as divergências sociais relacionadas ao poder e as drogas. 

O objetivo desta pesquisa é falar sobre os conflitos existentes entre o programa Ronda 

do Quarteirão, também conhecido como a “polícia da boa vizinhança”, e a sociedade, e 

principalmente sobre a questão social que compõe um círculo vicioso que envolve exclusão, 

desigualdade social, violência, corrupção e poder. 

Para compreender esses conflitos a pesquisa foi norteada pelas seguintes questões: o 

aspecto da segurança pública diante da Constituição Federal; as especificidades da polícia 

sobre o artigo 144 da C.F.; o reconhecimento e a luta do Ronda do Quarteirão para melhorar a 

segurança pública de Sobral; os dilemas encontrados durante o cumprimento da sua função 

primordial que é a preservação da ordem pública e a idealização de uma polícia comunitária 

como solução de problemas sociais, devido à participação da comunidade na identificação, 

análise e discussão. 

Como metodologia, esse trabalho caracteriza-se como um estudo de caso de natureza 

exploratória descritiva, pois segundo Gil (2002) “a pesquisa descritiva tem como principal 

objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento 

de relações entre variáveis”. 

A abordagem do problema foi de caráter qualitativo. As pesquisas qualitativas são 

exploratórias, ou seja, estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, 

objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não 

explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. São usadas quando se busca 

percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação (VERGARA, 2007). 

A pesquisa possibilitou o contato com alguns policiais do Ronda do Quarteirão do 

município de Sobral, foi feita uma visita ao CIOPS- Centro Integrado de Operações de 



3 

 
 

 

 
 

Segurança. Foram levantadas questões sobre: Como eles, que compõem o Ronda do 

quarteirão, vêem o programa? Quais as limitações desse tipo de policiamento e como são 

identificadas por eles? Quais os desafios encontrados no cotidiano do seu trabalho? 

 Em outro momento dessa pesquisa, foi analisada a emergência da polícia comunitária, 

mostrando certas divergências entre a filosofia de atuação da polícia de proximidade, com 

ações ostensivas e preventivas, através do patrulhamento 24 horas, para possibilitar laços 

sociais e a estratégia organizacional moderna, o enfoque publicitário criado ao seu redor, os 

impactos no seio da população, o estabelecimento de como um policiamento militar 

comunitário poderia trazer “mudanças” na política de segurança pública. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A segurança pública é a forma que o Estado detém para proteger os cidadãos, 

mantendo a ordem e a paz entre os mesmos, mas que não cabe somente a ele essa função, 

devido ao fato de que ela também é responsabilidade e direito de todos, ou seja, passa para a 

esfera individual dos cidadãos encontrarem medidas juntamente com o Estado para sua 

efetivação, devendo ela ser realizada para a proteção da ordem pública- conjunto de princípios 

jurídicos, éticos, políticos e econômicos pelos quais se rege a convivência social no interesse 

público. – incolumidade (segurança) das pessoas e do patrimônio, como cita o art. 144, caput, 

da Constituição Federal “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio”. 

Devendo os seguintes órgãos - polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia 

ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares - lutarem 

para sua manutenção, pois elas têm força de prevenção e repressão. Vamos mostrar a seguir as 

principais diferenças entre essas polícias, segundo a Constituição Federal de 1988. 

A polícia federal que é instituída como órgão permanente, organizado e mantido pela 

União, destina-se a: apurar infrações contra a ordem política e social ou infrações que tenha 

repercussão interestadual ou internacional como, por exemplo, o tráfico de seres humanos; 

prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a polícia federal está 

voltada para a esfera federal, portanto, com a repressão a crimes federais. Sendo a polícia 
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federal divida em: polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal que se destinam ao 

patrulhamento ostensivo - ocorrem à mostra, visivelmente, facilmente identificados por 

viaturas, fardamento, etc. - das rodovias e ferrovias federais, respectivamente. 

As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, têm como 

competência de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, ou seja, é aquela polícia 

mais especializada na área de investigação e sua atuação acontece depois que o crime já 

ocorreu. 

As polícias militares, ostensiva e de preservação da ordem pública, atua nas ruas 

juntamente com a população, isso não excluindo que as outras polícias também não exerçam 

essa função, mas ela é mais especifica da polícia militar, pois a polícia militar vai apurar as 

infrações do local, no determinado momento em que aconteceu o fato jurídico, depois é que as 

informações serão repassadas para a polícia civil passando a partir daí a exercer sua 

competência. Ao corpo de bombeiro militar cabem as atribuições definidas em lei. Mas ambos 

estão subordinadas juntamente com a polícia civil, aos Governadores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. 

A Secretária de Segurança Pública e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará 

(SSPDS), localizada em Fortaleza-Ce, está dividida em: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 

de Bombeiro, Pericia Forense, Coordenadoria de Inteligência (COIN). A Polícia Militar, 

categoria da outra divisão, encontra-se divida em: Ronda do Quarteirão, Policiamento 

Ostensivo (POG), Cotam, Cotar, Polícia Rodoviária Estadual, CANIL (grupamento dos 

cachorros) e outros. 

Em Sobral, estado do Ceará a polícia militar, foco do nosso trabalho, mas 

especificamente o Ronda do Quarteirão, está divida em: Ronda do Quarteirão que é uma 

polícia comunitária, projeto do Governo do Estado do Ceará, tendo como objetivo aproximar 

o cidadão do policial, esse último que devera trabalhar de modo permanente em uma 

determinada área, para que possa conhecer os problemas dela através do instrumento de visita 

do policial as residências dos moradores e as escolas – visita comunitária - e o Policiamento 

Ostensivo Geral (POG) que é totalmente repressivo, ou seja, atuando apenas quando o crime 

já teria acontecido, com a função de patrulhar os bairros e esperar o chamado da CIOPS, 

quando o Ronda de um determinado bairro está em ocorrência é acionado o POG ou mesmo 
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outra viatura do Ronda, as outras formas de policiamento existentes em Sobral são sub-

categorias do POG. 

 

 

PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO 

 

 

Benefícios do Programa 

 

O Ronda do Quarteirão é um programa de policiamento comunitário ostensivo e 

preventivo, que transmitem a comunidade uma maior sensação de segurança. O programa 

Ronda do Quarteirão foi implantado inicialmente em Fortaleza e região metropolitana, sendo 

que em Sobral a sua implantação ficou na 2ª fase do projeto e foi oficialmente lançado no dia 

28 de junho de 2009, com sua finalidade principal que é a de aproximar a polícia com a 

comunidade e vice-versa e cada equipe cuida exclusivamente de sua área específica, com 

áreas de 1,5 Km e no máximo de 3,5 km quadrados, saindo apenas em situações 

extraordinárias.  

Os policiais do Ronda receberam cursos especiais, como, por exemplo, Relações 

Interpessoais, Mediação de Conflitos e mais importante deles o de Polícia Comunitária que é 

a filosofia do programa do Ronda do Quarteirão que é o mesmo adotado para todas as polícias 

comunitárias brasileiras, trazendo assim uma polícia mais reconhecida, mais eficiente, mais 

ativa e participava com os problemas de violência que circundam a todos que compõem a 

população de nossas cidades, com atividades reativas e pró-ativas (prevenções).  

O Programa Ronda do quarteirão com sua implantação trouxe também uma melhoria 

no trabalho dos policiais militares, com viaturas com mais possantes (Hilux) e com uma 

tecnologia melhorada, onde essas viaturas contêm um computador de bordo – TMD (Terminal 

Móvel de Dados), onde o policial quando precisar conferir nomes de pessoas ou placas de 

veículos, quando abordadas, terem uma maior celeridade em seu trabalho, mais todas essas 

inovações precisam da comunidade para poder ser executadas da melhor forma possível. 

SKOLNICK e BAYLEY (2001, p. 15-39) explicam que “quanto mais próximo for o 

relacionamento entre o policial e as pessoas na sua ronda, quanto mais pessoas ele conhecer e 

quanto mais essas pessoas confiarem nele, maiores são suas chances de reduzirem o crime”.  
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Antes da criação do Programa do Ronda do Quarteirão, existia ou ainda existe em 

municípios onde o Ronda do Quarteirão não foi implantado, um modelo de polícia antigo que 

é totalmente reativo, fazendo com que o seu atendimento demore, é aquele que as pessoas que 

moram em suas comunidade tenham que ir até a delegacia de seu bairro ou município para 

prestar uma queixa de algum crime que possa ter acontecido, que na maioria das vezes era ou 

é composta por 02 (dois) ou no máximo 03 (três) policiais por bairros ou até mesmo 

municípios, o que acontece até hoje em cidades do nosso interior do Estado que não são 

beneficiadas com o Programa do Ronda do Quarteirão. 

Desde a implantação do programa Ronda do Quarteirão em Sobral-CE, surgiram 

várias dúvidas, de como o policial iria interagir com as pessoas de seu bairro de atuação, se os 

policiais do Ronda do Quarteirão eram realmente policiais, se o carro do Ronda atenderia 

apenas ocorrências em sua área de atuação, entre outros, hoje vê-se que depois dessa 

implantação os policiais do Ronda do Quarteirão interagem como uma maior facilidade com o 

cidadão, trazendo melhorias no atendimento as pessoas que necessitam da Polícia Militar para 

resolverem seus conflitos, a uma maior agilidade, rapidez nos atendimentos a esses conflitos, 

fazendo com que o tempo médio para o atendimento de uma ocorrência chegue a ser de 03 

(três) a 05 (cinco) minutos no máximo e uma confiança maior nesses policiais.  

A Polícia Militar do Estado do Ceará vem batendo vários “recordes positivos e 

negativos” depois da implantação do Ronda do Quarteirão em Sobral, o número de prisões de 

maiores de idade e apreensões de menores infratores aumentaram consideravelmente, um 

maior número de armas de fogo e armas brancas (facas) tiradas de circulação aumentaram, só 

nesse ano de 2013, já foram retiradas das ruas 21 armas de fogo – maioria deles revolveres 

cal. 32 ou 38 – várias prisões de traficantes de drogas, entre outros.  

O programa Ronda do Quarteirão trouxe então uma visão de polícia comunitária, onde 

as pessoas confiam nos policiais de seus respectivos bairros, trazendo assim uma segurança 

maior para as pessoas que convivem em suas comunidades. 

 

 

Dilemas do Programa 

 

Ronda do quarteirão é um programa de segurança pública criado pelo Estado do 

Ceará, chegando a Sobral em junho de 2009 com o objetivo de aproximação entre policiais e 
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população, diminuindo o tempo de resposta aos chamados e fazendo com que a população se 

tornasse mais íntima dos policiais de sua área. O programa é baseado em uma polícia 

comunitária com a função de se antecipar aos problemas da comunidade, evitando, portanto 

graves ocorrências. Sua função se restringe a melhoria da população no que tange a violência 

cotidiana enfrentada nos mais diversos bairros. 

Diante a falta de informações para a população da metodologia empregada no trabalho 

desses policiais, acabam tendo que enfrentar sérios dilemas, nos quais dificultam um bom 

êxito na realização de suas funções. A população vive em um constante quebra de paradigma, 

pois os policiais ao fazerem uma visita domiciliar, para conhecer a população e estabelecer ali 

um elo de confiança, os indivíduos em sua maioria acabam se chateando e alegam não ter 

praticado nenhum ato delituoso para estarem sendo procurados pela polícia. Acabou havendo 

uma inversão da intencionalidade que os policiais queriam atingir. 

Onde mais precisaria dessa polícia comunitária, acaba havendo uma total rejeição 

perante a mesma. Isso ocorre nos bairros mais pobres, que por meio das circunstâncias 

acabam se entregando as ilicitudes da vida. Em uma casa tem um pai que bate na esposa, em 

outra tem um filho que é viciado em drogas, mais na frente tem crianças se prostituindo e 

vendendo drogas, sendo alvo de explorações. É devida essa falta de ordem que acabam 

rejeitando a presença dos policiais, impossibilitando-os que obtenham um conhecimento mais 

aprofundado sobre determinada região e como consequência privando a própria população de 

uma melhoria na segurança pública. 

A falta de investimentos da Prefeitura Municipal de Sobral em determinadas ruas da 

cidade pode ocasionar em um grande problema enfrentado pelos policiais é o caso, por 

exemplo, da Rua Francisquinha Frota situada no bairro da Coelce que até algum tempo não 

havia saneamento básico, a rua não era asfaltada e nem calçamento possuía, era repleta de 

buracos e lamas. Devido esses problemas as viaturas não conseguiam entrar de imediato nesta 

rua, levava algum tempo, tempo este que favorecia ao tráfico de drogas lá existente, pois 

aproveitaram para esconder as drogas e proporcionar uma falsa conclusão daquele ambiente. 

A população acaba recriminando os policiais ronda do quarteirão pela falta de 

cumprimento de penas aos indivíduos que são pegues em flagrante, mas não param para 

analisar de que o Brasil é que não possui leis rígidas, e isso já ocorre devido um ciclo vicioso 
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ocasionado pelo crime de colarinho branco, que são praticados pelas autoridades que 

concluem pela não feitoria de leis rígidas, já que suas punições seriam aplicadas nas próprias 

autoridades. 

Na maioria das vezes a população se omite ao passar informações para a polícia, 

devido medo e até pela ameaça que acabam recebendo. Mas o trabalho da polícia baseia-se 

em informações e para que se concretiza depende de todos. Este é um dos fatores que levam 

ao aumento da criminalidade em Sobral, levando também em consideração a falta de 

investimento do Estado, deixando de proporcionar uma educação de qualidade, baseada em 

incentivos; uma saúde digna; programas de inclusão social, entre outros métodos que levem a 

população a almejar um futuro melhor. Contudo, diante de tantos déficits o que resta é a 

criminalidade, forçando a polícia a resolver problemas sociais que em sua totalidade não estão 

em seu alcance. 

A polícia militar é a polícia responsável pelo patrulhamento nas ruas, abordando 

pessoas suspeitas evitando que o crime aconteça. Com a criação do Ronda do Quarteirão a 

policia militar começa a entrar na rotina dos moradores das comunidades enfrentando, junto 

com a comunidade, os problemas diários da briga de vizinhos ao tráfico de drogas.  

O policial do Ronda é policial militar, a diferença é que o Ronda é uma polícia 

comunitária é uma polícia que interagem com os moradores do bairro. Com o Ronda os 

moradores dos bairros tem uma maior aproximação com a polícia militar, podem tirar dúvidas 

não só sobre procedimentos policiais, mas também outros assuntos que possam facilitar a vida 

dessa comunidade como, por exemplo: como entrar em contato com a polícia, localização de 

órgãos públicos, documentos perdidos, etc.  

Com o patrulhamento diário os policiais do Ronda ficam conhecendo quem são os 

moradores do bairro, quem trabalha, quem e onde estudam, e assim fica mais fácil de 

identificar em qual residência pode está havendo algum tipo de crime como: tráfico de drogas, 

violência doméstica, etc. 

No início da implementação do Ronda a dificuldade era que a população dizia que 

com a criação do Ronda do quarteirão a criminalidade havia aumentado, mas isto era uma 

falsa percepção, na verdade era a impunidade que havia diminuído, com uma polícia 
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comunitária participando no dia a dia das pessoas, interagindo e pegando informações é mais 

fácil evitar e combater o crime. 

Portanto, o Ronda é uma polícia pacificadora, foi criada não só pra prevenir o crime, 

mas também para aproximar a comunidade da polícia, tirar o medo que vários moradores tem 

da polícia, mostrar a população que a policia militar não é uma polícia agressiva, enfim tirar 

da cabeça da população, principalmente as menos aculturadas, que polícia não é sinônimo de 

violência, dando um sentimento de mais segurança aos moradores das comunidades. 

 

 

 

PUBLIC SAFETY: THE UNMYSTIFICATION OF THE WORK 

OF “RONDA DO QUARTEIRÃO” IN SOBRAL CITY 
 

Abstract: This article aims to show the ways of how community policing works for the community 

and establishes a bond of interaction with the Project's Ronda Quarter. Show the benefits, ie, the 

difficulties that come with round towards the adversities of everyday life. The Design Quarter Round 

of the vision of the work in Sobral, thus bringing some peculiarities in the way of acting with society 

Sobralense, the model of community policing according to the structuring of art.144 of the 

Constitution, which emphasizes public safety . 

Keywords: Safety Public. Ronda. Community police. Community. 
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