
Engajamento e Diálogo 
com a Comunidade

 

Policiamento comunitário e justiça processual

O envolvimento entre a comunidade e a polícia 
vai além do comportamento e das táticas da polícia e 
se concentra no envolvimento sistemático em 
parcerias e técnicas de resolução de problemas que 
resultam em uma transformação organizacional 
significativa.¹ A pesquisa e a prática mostram que o 
público se preocupa tanto com a forma como a polícia 
interage com ela quanto com os resultados das ações 
políciais.² O envolvimento efetivo da comunidade-
polícia depende dos quatros princípios centrais da 
justiça processual: 

 

1.

 

Tratar as pessoas com dignidade e respeito

2.

 

Dar "voz" aos indivíduos druante os encontros

3.

 

Ser neutro e transparente na tomada de decisões

4.

 

Transmitindo motivos confiáveis3

Envolvimento Comunidade-Polícia

Para aumentar a participação da comunidade e apoiar 
os esforços de envolvimento da polícia com a 
comunidade, considere as seguintes estratégias:

Estabelecer oportunidades equitativas 

n Escute primeiro

 

O engajamento equitativo envolve ouvir os membros 
da comunidade sobre suas preocupações e como suas 
comunidades podem ser melhor servidas. Ao ouvirs, as 
agências de aplicação da lei podem ganhar uma reputação 
que é baseado em parceria em vez de poder, que 

aumenta sua legitimidade nas comunidades que 
atendem. Os principais tópicos para conversas incluem:

o Preocupações de segurança da comunidade

o Novas políticas ou perguntas sobre as políticas 
existentes

o
 

Incidentes de alto nível na comunidade

o
 

Tecnologia da agência (por exemplo, câmeras 
junto ao corpo, leitores de placas de veículos )

o
 

Sua  visão  das  interações  do  dia  a  dia  com  membros  
membros da agência, juramentados e civis

 
n Remova as barreiras à participação 

As oportunidades de envolvimento dependem da 
capacidade de participação dos membros da 
comunidade. O primeiro passo para a participação é se 
sentir bem-vindo e as agências devem considerar o 
seguinte:

o

 

Comunicar oportunidades de envolvimento  
 

em idiomas e formatos compreeendidos pelos
 membros  da  comunidade

o

 

Reuniões rotativas entre diferentes locais, dias e 
horários

o
 

Oferecendo  opções  de  participação  virtual,  se possível 
 

o

 

Comunicar-se frequentemente por e-mail,mídia 
social e eventos da comunidade

      
  

o

 

Solicite informações de diversas      

 

comunidades para encontrar a melhor 
maneira de transmitir informações a essas 
comunidades por meio de líderes oficiais e não 
oficiais
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e co-produzir soluções tangíveis.
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 n Abrace a diversidade 
As comunidades são diversas e todas as oportunidades 
de envolvimento devem refletir os esforços para incorporar 
a comunidade mais ampla. Isso inclui não apenas a 
diversidade racial e étnica, mas também a diversidade de 
idade, ocupação, gênero, orientação sexual, tradições 
religiosas, capacidade física e renda. Um treinamento 
eficaz e de alta qualidade permitirá que o pessoal da 
agência compreenda melhor as diversas populações com 
as quais trabalham.

Envolva-se em um diálogo produtivo
 n Seja transparente 

Facilite Soluções Coletivas

 
n Colaboração

 As agências policiais devem buscar intencionalmente a 
contribuição dos membros da comunidade na formação, 
implementação e manutenção dos esforços de engajamento
. Isso inclui contribuições de membros da comunidade que 
sustentam pontos de vista de apoio, neutros e críticos. 
Através de atividades não-fiscalizadoras focadas em 
soluções, as agências podem ser vistas como legítimas, 
confiáveis e justas.

 
n Buscar parcerias com organizações comunitárias 

 
As 

organizações comunitárias podem ser as principais partes 
interessadas na construção de parcerias. A confiança 
costuma ser transferível, portanto, os membros da 
comunidade que confiam nas organizações parceiras 
também podem confiar nas agências policiais, criando uma 
base de legitimidade que pode ser alavancada para a 
coesão da comunidade.

Aja de acordo com o feedback da comunidade

 
n Promova 

 
a participação mútua da comunidade e da               

polícia 
 As parcerias funcionam melhor quando as

contribuições são iguais entregam benefício mútuo. 
As agências policiais devem promover a identificação   

compartilhada de  prioridades e soluções 
coproduzidas. Com cada oportunidade de 
envolvimento da comunidade, as agências devem 
estar preparadas para receber contribuições, agir de 
acordo com o feedback e retransmitir decisões e 
resultados para a comunidade.

 

 
n Incentive a empatia por meio de perspectivas 

compartilhadas 

 

Quando os membros da comunidade e a 
polícia entendem e apreciam como o policiamento é 
realizado e experimentado, podem ocorrer oportunidades de 
engajamento significativo. Oportunidades de envolvimento da 
comunidade podem servir como plataformas para educação 
mútua em torno do bem-estar mental e físico do pessoal da 
agência policial e do bem-estar geral das comunidades. Para 
que as comunidades experimentem um policiamento eficaz e 
equitativo, o bem-estar mental e físico dos policiais deve ser 
considerado.

 
 

IACP Rcursos da IACP
IACP Página de envolvimento Comunidade

Polícia Modelo de Política da IACP: Mídia Social

Política do Modelo IACP: Parcerias de Pesquisa

IACP Estrutura de políticas para comunidades aprimoradas 
Envolvimento da Polícia 

IACP Centro de recursos de políticas de aplicação da lei

Priorize a administração, operações e comunicações 
transparentes para garantir que as ações e decisões 
tomadas pelas agências policiais sejam compreendidas 
pela comunidade. Considere todas as plataformas e meios 
de comunicação para envolver a comunidade nas 
discussões sobre as expectativas de transparência, 
responsabilidade e privacidade. As agências podem 
aprender sobre questões que são importantes para a 
comunidade por meio dessas plataformas e meios.

As agências policiais são encorajadas a adotar um modelo 
colaborativo onde o policiamento ocorre com as comunidades em 
vez de simplesmente dentro delas. A colaboração pode contribuir 
para que os membros da comunidade não se sintam apenas mais 
protegido mas também mais protetor—das pessoas e lugares em 
suas comunidades, os valores que suas comunidades 
representam e as agências policiais que defendem sua 
segurança e preservam sua qualidade de vida. As agências 
policiais devem facilitar a parceria e a responsabilização, ambas 
as quais podem ser nutridas com estratégias de envolvimento da 
comunidade e participação ativa da comunidade.
A cocriação de programas, políticas e estratégias por meio de 
oportunidades de envolvimento da polícia com a comunidade 
pode construir de forma autêntica e orgânica o entendimento, a 
confiança, o respeito e a diversidade de pensamento. A polícia, 
junto com parceiros comunitários e partes interessadas, pode 
desenvolver estratégias que corroem barreiras e constroem 
pontes em torno de objetivos compartilhados e um propósito 
comum.
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https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/research-partnerships
https://www.theiacp.org/sites/default/files/IACP%20Policy%20Framework%20for%20Improved%20Community-Police%20Engagement.pdf
https://www.theiacp.org/sites/default/files/IACP%20Policy%20Framework%20for%20Improved%20Community-Police%20Engagement.pdf
https://www.theiacp.org/policycenter



