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RESUMO 

 

Este estudo de caso é focado na gestão da informação no processo de sensibilização quanto à 

utilização das câmeras corporais pelos policiais militares de Santa Catarina. O objetivo geral 

foca em verificar a percepção do policial militar sobre a gestão da informação no processo de 

sensibilização quanto ao uso das câmeras policiais individuais na corporação. A fundamentação 

teórica que o embasou, tratando-se de uma pesquisa exploratória com metodo indutivo, 

caracterizou-se por uma abordagem quanti-qualitativa, utilizando como base conceitual as 

pesquisas bibliográficas e documentais, as quais explanaram sobre conceitos, origens dos 

equipamentos, e sobre o projeto em Santa Catarina. A coleta de dados qualitativos foi realizada 

por meio de entrevistas semiestruturadas, em que os sujeitos desempenhavam o papel de 

gestores, verificando-se a criação e implementação do projeto e seu processo de sensibilização. 

Os dados coletados foram analisados por meio da aplicação de técnicas de análise de conteúdo 

conforme Bardin, com auxílio do software RQDA. A coleta de dados quantitativos foi feita por 

meio de formulário eletrônico aplicado junto aos policiais militares do serviço operacional que 

acessam o PMSC-Mobile. Sua análise foi realizada através de tabela dinâmica do software 

Excel®, tabelas de contingências, e com o coeficiente de contingência modificado, que 

possibilitaram resultados, interpretados por uma análise estatística descritiva, verificando que 

foram encontradas associações entre as respostas das perguntas. Os resultados apontaram que 

o processo de sensibilização e o próprio programa das câmeras policiais individuais dispõe de 

credibilidade, mas necessita de uma readequação.  

A presente pesquisa está vinculada à linha de pesquisa “Gestão de Unidade de Informação”, do 

Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina - UDESC. 

 

Palavras-chave: Câmeras policiais individuais; Sensibilização; Gestão da informação. 

 

ABSTRACT 

This case study is focused on information management in the process of awareness regarding 

the use of body cameras by military police officers in the state of Santa Catarina. The general 

aim focus on checking the police office's perception about the management of the information 

in the awareness process regarding the use of individual police cameras in the corporation. The 

theory base used, dealing with an exploratory reseach with an inductive method, is characterized 

by a quantity-quality approach, using as a conceptual base the bibliographic and documental 

researches, which explain about concepts, origins of the equipment, and about the project in 

Santa Catarina. The qualitative data collection was made through semi-structured interviews, 

in which the subjects had manager roles, checking the creation and implementation of the 

project and its awareness process. The data collected were analized by tha application of a 

content analysis technique according to Bardin with help from the software RQDA. The 

quantitative data collection was made through an eletronic form applied to military police 

officers of the operational services who accessed the PMSC-Mobile. Its analysis was made by 

means of a dynamic table from the Exel software, contigency tables, and with the modified 

contigency coefficient, which enabled results, interpreted by a descriptive statistic analysis, 

checking that were found associations between the answers of the questions. The results point 

that the process of awareness and the individual police cameras program itself shows credibility, 

but needs some readjustments. 

the present research is linked to the reasearch line "Information unit management" of the Post 

Graduation Program in Information Managemet of Santa Catarina University - UDESC 

 

KEYWORDS: Police individual cameras; Awareness; Information Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) é uma Corporação criada em 05 de maio 

de 1835, com a denominação de Força Policial, conforme o primeiro compêndio de informações 

de forma organizada, contido no Almanaque da Força Pública de Santa Catharina (RÉGIS et 

al., 1935), que demonstra a importância de  registrar os acontecimentos, legislações e formas 

de gestão de seus recursos humanos e materiais.  

A partir da Constituição Federal de 1946 (BRASIL, 1946), foi adotada a designação 

“Polícia Militar”, e, como uma instituição militar, o desenvolvimento tecnológico e 

organizacional e a gestão da informação são planejados pelo Comando, sendo implementados 

após os demais membros receberem treinamentos, não implicando em uma aceitação direta ao 

processo, mas cumprindo com as determinações expedidas por uma cultura baseada na 

hierarquia e na disciplina. 

Apesar desta base castrense, existe tanto a possibilidade como a oportunidade, por parte 

do Comando, através de “processos de sensibilização”, de estes policiais militares receberem 

informações, treinamento e concientização do uso de novas tecnologias e/ou métodos de 

trabalho, que melhorarão o padrão de atendimento à sociedade e mesmo as condições de 

trabalho dos mesmos. 

A questão de escolaridade pode ter relação com a gestão da informação e os processos 

de sensibilização, quanto à celeridade ou resistência à sua adoção. Desta forma, a fim de trazer 

um lume a esta afirmação, verifica-se que, na década de 70 (CARDOSO, 2019), a corporação 

dispunha, em suas fileiras policiais, o nível básico de educação. Uma das poucas tecnologias 

era o Telex, o qual era operado por poucos que, durante toda a carreira, manuseavam a 

informação em detrimento dos demais, que não tinham contato com tecnologias. 

Nas décadas de 80 e 90, surgiu a informatização (CARDOSO, 2019) e, conforme os 

equipamentos eram disponibilizados para todo o estado, os “policiais antigos” buscavam o 

serviço operacional em detrimento dos “policiais modernos”, que adentravam com o ensino 

médio e trocavam as máquinas de escrever por computadores e impressoras. 

Como evolução, em 2009 foi exigido o nível superior para adentrar na Corporação 

(FERNANDES, 2020), sendo implementadas, além da educação presencial, a modalidade de 

Educação a Distância, que a cada ano tem sido cada vez mais incorporada à cultura da Polícia 

Militar, formando e capacitando cerca de seis mil policiais desde 2006 (PMSC, 2020). 

No ano de 2015, a PMSC iniciou a utilização de um aplicativo para tablets e 

smartphones, de sistema Android, denominado PMSC Mobile, para a gestão dos atendimentos 
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de ocorrência, e em 2019, após um projeto-piloto de dois anos, foram disponibilizadas 2.425 

câmeras, acopladas ao fardamento dos policiais militares (RECALCATI, 2019). 

Conforme literatura da área, as expressões usadas para se referir ao uso de câmeras 

utilizadas por agentes de segurança variam bastante, e pode ser verificado, em português, como 

“câmeras de uso” ou “de porte individual”, bem como “câmera corporal e individual”. Em 

inglês, verifica-se o uso reiterado das expressões “câmera corporal” (body camera ou body 

cam), “câmera usada no corpo” (body worn cam ou BWC) e “vídeo usado no corpo” (body 

worn vídeo ou BWV), conforme verificado em Body Worn Video (2019). Basicamente estes 

modelos são dispostos nos uniformes dos agentes de segurança no peito, no ombro, na cobertura 

(capacete, quepe, boné ou mesmo faixa na cabeça), além de óculos. 

Em contrapartida, mesmo com o sistema vigente continuando a adotar a hierarquia e a 

disciplina como base, tem-se a diferenciação da mentalidade de seus membros quanto a um 

pensamento crítico, que pode ser influenciado pelo processo de sensibilização. Além de ser 

ligado ao incremento na escolaridade, também vem das diferentes relações entre as gerações 

que compõe o efetivo da Corporação. 

Estas gerações vão do policial militar mais moderno (denominado de “mais moderno”, 

que é o Soldado recém-formado), das gerações “y” e “z”1, até o oficial mais antigo (o posto de 

Coronel, designado como o posto mais alto da Corporação), da geração “x”, que pode ser 

encarado positivamente, pois poderá possibilitar  que os policiais militares sejam mais proativos 

em atender de uma forma melhor à sociedade, implicando em menores índices de corrupção, 

violência policial e da própria criminalidade. 

Em contrapartida, um policial militar que não recebeu, ou que recebeu de uma forma 

incompleta ou equivocada a capacitação e o processo de sensibilização, possivelmente 

desenvolverá um problema  para ele, por sentir-se inseguro, intranquilo, e sem a conciência 

exata da importância de uma atuação correta. Isso poderá impactar  à Corporação, seja por ser 

um risco para seus pares, ou mesmo superiores hierárquicos, além da própria Sociedade, a qual 

receberá um serviço falho, que poderá resultar em arbitariedade e mesmo em crimes por parte 

do policial militar, por negligência ou imperícia em suas ações. 

Já a atualidade nos mostra que a implementação das câmeras corporais, as quais estão 

sendo adotadas pelos agentes responsáveis pela segurança, vem se expandindo como forma 

tanto de controle das ações destes agentes como para servir de prova se suas ações são corretas 

 
1 A geração X compreende os nascidos no período de 1965 a 1984, a geração Y é composta por indivíduos 

que nasceram entre 1985 e 1999, e a geração Z os nascidos a partir de 2000. 
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ou incorretas, algo que, conforme Robert Muggah, cofundador do Instituto Igarapé e diretor da 

área de pesquisa da entidade, é verificado em todo o mundo: 

 

Os governos – e particularmente as autoridades responsáveis pela aplicação da lei – 

estão cada vez mais interessados em aplicar novas tecnologias para melhorar a eficácia 

e a eficiência de seu trabalho. A maior utilização de abordagens baseadas em dados 
no policiamento foi impulsionada, em grande parte, pelo sucesso expressivo 

alcançado na prevenção da criminalidade nos Estados Unidos desde a década de 1990. 

Experiências com o mapeamento da criminalidade e ferramentas de predição em Nova 

York, bem como novas formas de vigilância com câmeras em grandes cidades dos 

EUA, têm sido amplamente divulgadas. Abordagens semelhantes estão sendo cada 

vez mais adotadas na Europa, Ásia e América Latina (COMUNITAS, 2019, n.p. ). 

 

Seguindo o foco do tema abordado na presente pesquisa, é importante ressaltar que o 

processo de sensibilização está atrelado às regras vigentes quanto ao uso das câmeras corporais, 

sendo explicitado em Comunitas (2019, n.p.): “Se as regras do uso da tecnologia não forem 

claras, podem gerar problemas à polícia”. 

A nível mundial, uma referência importante é a Internacional Association of Chiefs the 

Police - Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP), considerada como uma 

influente associação profissional de líderes policiais do mundo, dispondo de 31 mil associados 

em mais de 165 países.  

A IACP dissemina publicações sobre as câmeras corporais, entre elas uma publicada em 

2019, que deixa explícito que a proposta de adoção das câmeras corporais é factível e aceitável 

por todas as corporações, mas que existe a necessidade, por parte de governos e órgãos de 

segurança, de mecanismos de implementação, sensibilização, análise e avaliação do 

desempenho dos projetos e dos operadores, com intrumentos, por exemplo, de planilhas de 

análise por scorecards (IAPC, 2019). 

 No Brasil, será repassado com mais abrangência, no subcapítulo 2.4, os estados que já 

iniciaram o processo de aquisição e utilização das câmeras policiais individuais. Cabe ressaltar 

que a iniciativa é considerada recente.  

 Quanto ao tema, salienta-se que a maior Polícia Militar  do País em efetivo é a do Estado 

de São Paulo, a qual, conforme pode ser verificado em Carta Capital (2021), teve a maior 

diminuição das mortes provocadas por policiais militares desde 2013, algo atribuido às câmeras 

corporais; ou seja, a perspectiva no Brasil é de adoção das câmeras corporais como ferramenta 

de salvaguarda, inclusive das ações dos policiais militares. 

Em Santa Catarina, a PMSC já implementou, no decorrer de sua evolução, outras 

tecnologias e métodos de trabalho, que, inclusive, dependendo da forma de sensibilização 

utilizada, tiveram resultados positivos ou negativos na sua gestão de informação. 
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Quanto à análise das câmeras policiais idividuais na PMSC, esta será desenvolvida no 

decorrer da presente pesquisa, incluindo se a iniciativa está frutificando ou necessitará de um 

realinhamento de ações, a fim de sanar os problemas e deficiências apontadas, perpassando a 

necessidade de verificar como os policiais militares estão percebendo esta nova tecnologia de 

monitoramento das suas atividades e como está sendo o processo de sensibilização para sua 

implementação. 

Um dos aspectos a serem abordados quanto à sensibilização abrange a perspectiva legal, 

repassando ao policial militar a necessidade da corporação dispor de informações para 

proporcionar um atendimento de qualidade, concomitantemente com o Decreto Estadual nº 

1.048 (SANTA CATARINA, 2012), que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, os 

procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob 

restrição de acesso, pelo qual o cidadão poderá solicitar informações atinentes aos serviços 

prestados pela PMSC. 

O referido tema é explicitado no Ato da Polícia Militar nº 997/2019, (ANEXO C), no 

artigo 9º, Inciso VIII, e nos artigos 10, 11 e 12, que regulam de que forma, como e por que serão 

solicitadas, disponibilizadas e utilizadas as informações provenientes das filmagens das 

câmeras policiais individuais, incluindo como prova a ser utilizada em defesa do operador 

desses equipamentos. 

Buscou-se, ainda, verificar quais foram as informações repassadas tanto na perspectiva 

técnica, de como operar o equipamento, quanto na tecnológica, de como ele funciona, incluindo 

a questão da gestão da informação, desde sua produção, armazenamento e disseminação. 

A fim de contextualizar esta pesquisa, foi necessário seguir alguns passos; primeiro foi 

necessário verificar as designações que são utilizadas para as “câmeras policiais individuais”, 

seja em nível mundial, nacional ou regional, para tratar dos equipamentos, serviços e ações, 

compreendendo a diversidade de termos, formatos e possibilidades de utilização. 

A pesquisa, então, buscou verificar um panorama de como foi a percepção do policial 

militar quanto à gestão da informação no processo de sensibilização para o uso das câmeras 

policiais individuais na PMSC. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Para responder ao problema de pesquisa, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
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Verificar a percepção do policial militar sobre a gestão da informação no processo de 

sensibilização das câmeras policiais individuais na PMSC. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Delimitar qual foi o processo da gestão da informação para uso das câmeras usado 

pela PMSC; 

b) Investigar, junto aos gestores, como foi o processo de sensibilização para o uso das 

câmeras individuais na PMSC; 

c) Identificar a percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais; 

d) Descrever a percepção dos policiais na gestão de informações do processo de 

sensibilização quanto ao uso das câmeras individuais. 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

 

A justificativa da escolha do tema contempla a importância multifacetada quanto ao 

processo de sensibilização para o uso das câmeras policiais individuais na PMSC. 

Inicialmente, verifica-se a importância em estudar a gestão da informação para o uso de 

câmeras policiais individuais, que é explicada em parte com a afirmação de Beato (2020, p. 8), 

pela qual “as informações constituem o insumo básico para o trabalho das organizações de 

segurança pública, e a forma como elas a produzem, organizam, disponibilizam e utilizam é 

que determinarão a natureza e efetividade das atividades desenvolvidas.” 

Seguindo a premissa supracitada, será possível verificar a Gestão da Informação (GI): 

 
[...] como forma de entender as evidências do problema e a sua especificidade na 

segurança pública. Duma forma geral, no contexto da ciência da informação, a GI 

comporta sete etapas que são: identificação das necessidades de informação, aquisição 

(coleta) de informação, organização da informação, armazenamento, 

desenvolvimento de produtos e serviços de informação, disseminação da informação 

e uso da informação (GUITE; FERREIRA, 2018, p. 468). 

 

Assim, uma das possibilidades é a de melhoria institucional da PMSC com a 

disseminação da informação por meio da interação entre seus membros, com lições aprendidas 

através da implementação das câmeras,  pois existem diversas formas de aprendizado, e uma 

delas é o “aprender-fazendo”, disponibilizado pela Gestão da Informação. 

 Através desta forma de aprendizado, o policial fará a coleta da informação, podendo 

verificar a sua performance, eliminando erros em futuras abordagens ou operações, e replicando 

ou melhorando os acertos, possibilitando não só um atendimento de qualidade ao cidadão, mas 
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também um aprendizado sobre a sua postura,  diminuindo riscos que possa correr, bem como 

salvaguardando sua reputação em caso de alguma acusação infundada. 

Quanto à importância para a Sociedade Catarinense, pela análise das palavras de 

Almeida e Oliveira (2018, p. 2), é que: “A revolução da informação vem se acelerando nos 

últimos anos, podendo trazer muitos benefícios para o desenvolvimento da sociedade, desde 

que possa se conseguir obter um equilíbrio entre a informação, o conhecimento e a sabedoria”. 

Tal premissa vem da necessidade de a Sociedade, através das câmeras policiais 

individuais, obter as informações (imagens e áudio) que serão coletadas, recuperadas e 

disseminadas, possibilitando transparência na atuação da PMSC. 

A gestão da informação em segurança pública “é um bom exemplo do processo 

incremental de implementação de políticas públicas”, conforme repassa Figueiredo (2017, p. 

47), podendo tais políticas serem verificadas a partir do uso das câmeras para uma maior 

garantia de proteção aos diretos do cidadão que está sendo abordado, possibilitando ainda o 

respeito a grupos estigmatizados, como populações em situação de desigualdade e de risco. 

Já quanto à importância do processo de sensibilização por meio da Gestão da 

Informação para a adoção das câmeras policiais individuais pela organização, as motivações e 

necessidades elencadas até o momento precisam ser compreendidas e assimiladas pelos 

operadores das câmeras. 

Efetivamente, como descrevem Guite e Ferreira (2018, p. 469), “para que a informação 

seja revista de importância dentro da organização, para além das máquinas é necessário o 

esforço do homem em adequar-se à nova realidade com que se depara”,  ou seja, ele precisa 

estar convencido, de forma espontânea, a fim de que, conforme Pastor (2006) apud Guite e 

Ferreira (2018, p. 471), possibilite que o “uso da tecnologia policial virada para persuasão e 

proteção, que pode equivaler à prevenção e combate ao crime, potenciando as medidas de 

segurança.” 

Ao mesmo tempo os gestores da organização necessitarão compreender o seu papel no 

processo de sensibilização, através de “um esquema bem montado que defina a metodologia de 

aquisição, seleção, organização, processamento, arquivamento, disseminação e uso de 

informação, além de conhecer a própria cultura organizacional” (GUITE; FERREIRA, 2018, 

p. 470). 

Assim, a gestão da informação possibilitará ao policial militar ser sensibilizado quanto 

ao processo de implementação e utilização das câmeras policiais individuais, pois, conforme 

Lee, Taylor e Willis (2019, p. 1): 
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Organizações policiais de todo o mundo estão adotando a tecnologia de câmera de 

vídeo usada no corpo. A justificativa para isso é aumentar a confiança do público na 

polícia, fornecer transparência na atividade policial, aumentar a responsabilidade da 

polícia, reduzir o conflito entre a polícia e o público e fornecer uma perspectiva 

policial de incidentes e eventos. 

 

Corroborando com estes pensamentos, o Comandante da PMSC, na época em que foi 

implementado o projeto,  com o intuito de sensibilizar sobre o tema, afirmou que “todos filmam 

os policiais militares, menos estes mesmos policiais”, o que indica a ideia de que a gestão das 

informações podia ser realizada de uma forma adequada, ocorrendo adulterações, ou mesmo 

promovendo o que atualmente denomina-se de fake news e pós-verdade2. 

Conforme Wood (2017, p. 41, tradução nossa), “[...] a documentação em vídeo foi 

apresentada como um meio de aumentar a transparência por parte da polícia [...]”, e existem 

diversos estudos que apontam impacto direto tanto nas reações dos cidadãos que são abordados 

por policiais que estão usando os equipamentos elencados, como também na atuação 

diferenciada destes policiais. 

Da mesma forma, a compreensão do tema só será satisfatória após sanarem-se algumas 

dúvidas básicas sobre o mesmo quanto ao cenário na época de implantação, verificando-se quais 

as necessidades que deveriam ser supridas, seja quanto à ação do crime organizado, a falta de 

efetivo, a credibilidade e transparência na atuação dos policiais militares, além de delimitar 

quem são os policiais militares que usarão esta tecnologia. 

Também indaga-se sobre a importância do uso das câmeras policiais individuais para o 

processo de manutenção da Segurança Pública no aspecto da legalidade, demonstrando  a 

segurança na gestão das informações obtidas pelos equipamentos, pois as  gravações devem ser 

liberadas somente de forma legal e restrita a autoridades da PMSC, Polícia Civil e Poder 

Judiciário, sem qualquer forma de interferência ou fraude por parte do policial. 

 As gravações poderão ser usadas como prova em processos de acusação contra estes 

policiais, sendo ainda possível que este policial somente verifique sua atuação, servindo como 

um processo didático-pedagógico para o melhoramento de atuações futuras, eliminando erros, 

excessos ou falta de procedimentos operacionais e comportamentais e perpetuando bons 

atendimentos. 

Abordando o questionamento quanto ao processo de sensibilização dos policiais 

militares na implementação do projeto das câmeras policiais individuais e seus reflexos, 

perpassa a importância institucional, pois, seguindo esta premissa, será possível, no decorrer da 

 
2 Fake News e Pós-verdade são termos relativos à disseminação de notícias falsas, principalmente por redes 

sociais, inclusive por propagação de vídeos editados. 
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pesquisa, contemplar a realidade da proposta de onde está inserida a Polícia Militar de Santa 

Catarina na Sociedade da Informação.  

 
Para que o indivíduo desenvolva uma nova postura diante dos problemas de seu tempo 

e de seu espaço, tornando-se mais consciente e atuante, são necessárias a motivação e 

a capacitação técnica e intelectual para a constante pesquisa por informação 

qualificada, em lugar da mera replicação e repetição de informações desconectadas da 

sua realidade, falaciosas ou irrelevantes. Quando o indivíduo efetivamente se apropria 

da informação qualificada, ela lhe desperta o gosto e o apetite por mais informação 

qualificada (BEZERRA; SCHNEIDER; BRISOLA, 2017, p. 13).  

 

Avaliando-se de forma direta, a percepção do policial militar sobre o processo de 

sensibilização na implantação das câmeras policiais individuais é ligada àquilo que ele aguarda 

acontecer ou que vislumbra que poderá acontecer. Assim, vale ressaltar, conforme Rodrigues e 

Bastos (2012, p. 144, grifo nosso), que: 

 
O vínculo que une o indivíduo à organização é construído por meio de um processo 
de troca, tanto material quanto simbólica, no qual de um lado existe a organização 

com o sentido de sua existência, suas pressões ambientais, suas metas e objetivos a 

serem alcançados, seus modelos de gestão e, de outro, o indivíduo com suas 

expectativas e necessidades.  

 

Como repassado, a justificativa é multifacetada, contemplando a Sociedade, a 

Corporação, os policiais militares, a gestão da informação e os processos, possibilitando ainda 

que o autor desta pesquisa descreva suas motivações pessoais que o levaram a escolher o 

presente tema. 

Assim, este autor é Mestrando do Programa de Mestrado Profissional da Gestão de 

Unidades de Informação (PPGInfo da UDESC),  o qual desenvolve, de forma ampla, pesquisas  

na área do conhecimento de Ciência da Informação, que podem atender às necessidades da 

organização da qual é membro, que é a PMSC, sendo esta pesquisa importante para o referido 

programa pela avaliação do processo de um estudo de caso em uma organização pública que 

atende a todo o território catarinense. 

O autor também é docente nos cursos na corporação, e sempre teve o pensamento que 

auxiliar na formação e aperfeiçoamento dos policiais militares de hoje possibilitará um 

atendimento de excelência de sua família no futuro. Assim, prover a PMSC de conhecimentos 

oriundos de pesquisa científica, como a da presente proposta, resultará em melhorias nos 

serviços prestados à Sociedade Catarinense. 

Como finalização desta justificativa, foi possível disponibilizar como produto um 

diagnóstico do processo de gestão de informação para a sensibilização, como foi feito, com 

falhas e acertos, aspectos positivos, negativos, entre outras vertentes, para que sirva como 
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ferramenta de gestão da informação para este estudo de caso e para próximos processos 

semelhantes. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 
A dissertação está estruturada em capítulos,  dos quais no primeiro é apresentada a 

introdução e contextualização do tema, o problema de pesquisa, objetivos pretendidos, 

justificativa da escolha do tema e estrutura do trabalho. O segundo capítulo é composto pela 

fundamentação teórica. No terceiro capítulo, aborda-se os procedimentos metodológicos 

qualitativos adotados para atendimento dos objetivos da pesquisa.  

O quarto capítulo apresenta os dados qualitativos coletados, e no quinto capítulo a 

análise dos resultados qualitativos da pesquisa. O sexto capítulo aborda os procedimentos 

metodológicos quantitativos, o sétimo os dos dados quantitativos coletados,  no oitavo a análise 

dos resultados quantitativos, e no último estão as considerações finais, seguidas das referências, 

apêndices e anexos. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo estão disponibilizados os pilares conceituais utilizados na pesquisa, com 

o primeiro sub-capítulo tratando de provas a partir de gravações audiovisuais, sobre a 

importância das câmeras policiais individuais, segue por abordar a ciência da informação nos 

processos de implementação das câmeras, assim como  o panorama de utilização  e 

questionamentos sobre o projeto das câmeras policiais individuais. 

 

2.1  PROVAS COM BASE EM GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS 
 

 

A fim de explorar uma das principais utilidades das câmeras policiais individuais, que é 

a obtenção de provas quanto à atuação dos policiais militares, primeiro é necessário se 

conceituar o que seria a “prova”. 

 Silva (2018, n.p) assim conceitua: “A prova é o ato que busca comprovar a verdade dos 

fatos, a fim de instruir o julgador. Busca reconstruir um fato passado, através das provas, 

buscando a verdade dos fatos.” 

Sobre a utilização de gravações audiovisuais como prova,  inicialmente, é preciso saber 

que a Constituição Federal proíbe, em seu art. 5º, LVI (BRASIL, 1988, p. 5), nos processos, as 

provas obtidas por meios ilícitos, quais sejam o uso de tortura, a interceptação ilegal, violação 

de domicílio, entre outros.  

Em seguida, verificar que o inquérito policial é um procedimento que serve para 

preparar a ação penal, o qual é conduzido pelas Polícias militar, civil ou federal,  com intenção 

de apurar atos infracionais, contravenções ou crimes e sua autoria. 

Quanto à gravação audiovisual, na verificação junto ao Código de Processo Penal – 

CPP,  conforme Article 19 ( 2015, p. 46):  

 

pode ser apresentado durante o inquérito como prova (CPP, art. 6, III), ou mesmo ser 

utilizado pela vítima ou seu representante (no caso de pessoa menor de idade ou 

incapaz de responder por seus atos, como pessoas com deficiências mentais) para 

pedir à polícia que inicie uma investigação (CPP, art. 5º, II). Poderá ainda ser 

apresentado à polícia como prova de um crime por qualquer pessoa, pedindo para que 

se inicie a investigação (CPP, art. 5º, §3º). 

  

A base da atuação policial militar está pautada no atendimento de ocorrências, as quais 

necessitarão que sejam apresentadas “provas”, que poderão ser utilizadas pelo poder judiciário 

na verificação de envolvidos e culpados, pela qual: 
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A prova judiciária tem um objetivo claramente definido: a reconstrução dos fatos 

investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com a realidade 

histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente ocorrido no espaço e 

no tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis, quando não impossível: a 

reconstrução da verdade (OLIVEIRA, 2005, p. 263, grifo nosso).  

 

 O entendimento quanto à prova é pautado na Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso 

XXXV (BRASIL, 1988). Silva (2009, p. 431, grifo nosso) esclarece que, “além do direito de 

invocar a atividade jurisdicional, como direito público subjetivo, de agir, também se tutela 

contra quem se propõe a ação, assegurando também o contraditório e a ampla defesa”, 

incluindo a atuação dos policiais militares. 

Importante frisar que, a partir do momento que a gravação audiovisual parte de uma 

câmera policial militar, o policial tem a segurança que não ocorrerá adulteração nas gravações, 

o que, consequentemente, possibilita uma segurança na sua atuação. 

Também é importante frisar sobre a legitimidade dos fatos gravados e a consideração 

por parte do poder judiciário como provas cabíveis ao processo legal, diferente de equipamentos 

privados, que podem ser desconsiderados como provas após passarem por perícia. 

E dentre as provas, as de origem em gravações audiovisuais estão contempladas como 

forma de produção de provas documentais, conforme repassa Montenegro Filho (2009). 

Com base no Código de Processo Civil, no seu art. 411, inciso III, explica Marquesin 

(2017, n.p.): 

A prova documental é a representação física que visa corroborar o fato 

alegado pela parte. Quanto à autenticidade da prova documental, seja 

ela fotografia, desenhos, escritos fiscais ou gravações, considera-se 

autêntica quando, após apresentada em juízo, não houver impugnação 

da parte contrária. 

 

Desta forma o policial militar, ao estar desempenhando suas funções, utilizará das 

gravações audiovisuais das câmeras policiais individuais como provas de sua atuação, 

incluindo, como supracitado, que ele próprio estará sujeito à avaliação de suas ações, podendo 

passar de acusador ou testemunha a acusado. 

Assim, presupõe-se que é necessário que o mesmo tenha conciência da importância, 

para si e para a sociedade, do uso adequado dos equipamentos e das informações que serão 

geradas, transformando-se em provas, algo que deve ser muito bem explicado e concientizado 

durante o processo de sensibilização, seja nos aspectos legais, técnicos ou tecnológicos para o 

uso das câmeras policiais individuais. 
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2.2 A IMPORTÂNCIA DAS CÂMERAS POLICIAIS INDIVIDUAIS 

 
A importância das câmeras policiais individuais para a PMSC segue uma tríade que 

congrega a tecnologia, a inovação e os novos procedimentos operacionais, pelos quais as 

tecnologias disponíveis no mercado são alocadas para atender alguma necessidade existente, 

ou algo que será desenvolvido a partir de uma inovação. 

A inovação como projeto gerador, ou que proponha uma customização ou adequação da 

tecnologia às atividades operacionais da PMSC, vem a ser assimilada, e para tanto são criados 

novos procedimentos operacionais. 

Estes procedimentos irão propor novas tecnologias, seja quanto à aquisição ou 

desenvolvimento por parte da Corporação,  com  a retroalimentação e com a quebra de 

paradigmas sobre seus usos, perspectivas ou novas tecnologias, como verificado na figura 1. 

 

Figura 1 - Processo de Implementação de tecnologias pela PMSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Salienta-se que é necessário, conforme um dos objetivos específicos, delimitar qual foi 

o processo da gestão da informação para a sensibilização quanto ao uso das câmeras pela 

PMSC, sendo a gestão da informação parte deste processo, e a disponibilização de seu acesso 

uma necessidade motivadora para um melhor desempenho interno da Corporação, seguindo o 

entendimento de Silveira e Rodrigues (2016, p. 728, grifo nosso):  
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[...] o sentido que as pessoas encontram no seu trabalho depende não só de fatores 

pessoais, mas também de fatores tais como autonomia, reconhecimento, 

desenvolvimento e crescimento, e uma coisa importante a se analisar é que nem 

sempre as organizações oferecem tais possibilidades. 

 

É importante explicar que o fato de se estar usando um equipamento que verifique e 

grave as ações dos policiais militares pode ser encarado pelos mesmos, caso não se disponha 

de um processo de sensibilização adequado, como uma forma de ‘retirar a sua autonomia’; já 

quando o processo for adequado, haverá o entendimento ‘da manutenção desta autonomia’, ao 

mesmo tempo que possibilita  o reconhecimento pela sociedade de bons serviços prestados, 

pois ela  deseja transparência nos atos de seus agentes, assim como a possibilidade de evitarem-

se erros, abuso de autoridade e uso inadequado da força, ação registrada por Fábio (2019, n.p.): 

“Por exemplo, em 2015, um estudo ministrado pela Universidade de Cambridge, no 

departamento de polícia de Rialto, na Califórnia, descobriu que o uso das câmeras reduziu em 

87,5% o uso da força. O número de reclamações contra a polícia também caiu 59%.” 

 Nesta seara, um dos pontos nevrálgicos que será abordado junto ao objetivo específico 

“C”, que é identificar a percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais, 

utilizará um formulário eletrônico (conforme APÊNDICE C) com dados da percepção sobre a 

privacidade, que, em contraposição com Smykla et al. (2015),  possibilitam propor uma 

analogia quanto à percepção da privacidade dos policiais militares ao portarem os 

equipamentos. 

Já buscando entender o atendimento ao público externo, que é a Sociedade como um 

todo, a relevância do tema abordado pode ser observada conforme Capurro e Hjorland (2007, 

p. 148): “O conceito de informação como usado na linguagem cotidiana, no sentido do 

conhecimento comunicado, tem um importante papel na Sociedade Contemporânea.” 

A indagação de que tipo de conhecimento poderá ser produzido depende também das 

interações dos cidadãos com os policiais militares durante seu serviço operacional. Demir e 

Kule (2020), na perspectiva sobre os estereótipos pré-concebidos, possibilita perceber que o 

cidadão seja mais ou menos colaborativo com os policiais que estão lhe atendendo, e também 

poderá ser indagado no formulário eletrônico quanto ao cidadão mudar ou não a sua reação 

depois da implementação desta tecnologia. 

Sobre o assunto, Demir e Kule (2020) afirmam que é possível verificar que a 

autoconsciência e a dissuasão são frutos destas reações, sendo a primeira ligada ao 

comportamento que segue as regras socialmente corretas, devido a saber que o indivíduo está 

sendo observado, e a segunda ligada à intenção deste indivíduo não ser punido caso quebre 
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estas regras. 

Neste ínterim, Smykla et al. (2015, p. 426, tradução nossa) destacam um fato importante 

verificado em outras instituições policiais que adotaram esta tecnologia, que é “[...] a falta de 

atenção da pesquisa sobre as percepções daqueles que participam do processo de 

implementação”. 

 Concomitantemente ao assunto, carece de mais pesquisas, as quais poderão responder 

às diversas questões nevrálgicas nos processos, assim como, a partir dos resultados, como as 

gerências destes policiais deverão agir na implantação destas câmeras policiais individuais, o 

que pode ser verificado pela perspectiva de que: 

 

A maioria das pesquisas sobre BWC (body worn cam - câmera usada no corpo) é 

encontrada em criminologia e gestão policial pelos efeitos no policiamento e revisões 

da lei quanto às possíveis implicações legais. Quando se trata de aspectos específicos 

da implementação da BWC, temos conhecimento de poucos estudos na Administração 

Pública [...] (BROMBERG; CHARBONNEAU; SMITH, 2020, p. 01, tradução 

nossa). 

 

Já Lawrence e Peterson (2019, p. 03, tradução nossa) destacam que “[...] a composição 

das atividades proativas muda depois que os policiais são equipados com BWCs.”. Subentende-

se que estas atividades estão ligadas às interações através de abordagens do policial junto a 

cidadãos. 

Tal perspectiva sofrerá influências diretas da forma como foi executada a sensibilização 

na implantação das câmeras policiais individuais e da gestão da informação neste processo. 

Desta forma, é necessário abordar estes conceitos antes de tratar do objeto de estudo. 

 

2.3  A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NOS PROCESSOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO DAS CÂMERAS POLICIAIS INDIVIDUAIS 

 

 

O entendimento de como a ciência da informação é o campo científico mais adequado 

para abarcar o tema e suprir o que  é proposto no objetivo específico de descrever a percepção 

dos policiais militares na gestão de informações do processo de sensibilização quanto ao uso 

das câmeras policiais individuais provém das análises para responder à pergunta problema. 

Como declara Araújo (2020, p. 8): 

 
A ciência da informação que se faz, hoje, é mais atenta à complexidade dos fenômenos 

estudados, buscando ver a imbricação entre documentos (ou registros de 

conhecimento), mediações (tecnológicas, institucionais) e saberes (culturas, 

memórias, conhecimentos coletivos) [...]. 

 

Será necessário pesquisar documentos sobre a necessidade de criação da tecnologia, de 
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como foi desenvolvida esta proposta tecnológica, as mediações de como foi a sensibilização 

junto aos usuários para operar esta tecnologia e o entendimento de como a cultura informacional 

abarcará o que os indivíduos e a organização deverão interagir, para implementar, de forma 

exitosa, esta proposta na Corporação. 

Mais especificamente dentro da ciência da informação, será abordada ‘a gestão da 

informação’, que Araújo (2020) explica ser a área que vislumbra a realidade organizacional das 

empresas, pois existe a necessidade de compreender a organização e o indivíduo no seu contexto 

para fazer uma leitura correta entre o que se precisa e o que foi conseguido. Desta forma, Araújo 

(2020, p. 59) repassa que: 

 
[...] a evolução dos estudos em gestão da informação conduziu à percepção de que os 

processos de gestão não poderiam se dar de forma atomizada, atuando sobre cada 

indivíduo da organização, isoladamente. Isso porque percebeu-se que também o 

conhecimento não é algo individual, isolado: os conhecimentos tácitos das pessoas 

que compõem as organizações são construídos coletivamente, aplicados no contexto 

de intervenções concretas dos sujeitos interagindo uns com os outros. 

 

Esta perspectiva possibilitará descrever a percepção dos policiais na gestão de 

informações do processo de sensibilização. Para se adotar novas tecnologias e sistemas, é 

necessário ligá-las ao comportamento informacional, o qual Pettigrew; Fidel e Bruce (2001, p. 

44, apud WEBER, 2018, p. 41) definem que é “[...] o estudo de como as pessoas necessitam, 

buscam, fornecem e usam informações em diferentes contextos, incluindo o local de trabalho e 

a vida cotidiana.” 

Assim, Weber (2018, p. 17) repassa que “[...] falta uma compreensão de como os 

usuários planejam usar imagens, e como essa utilização se relaciona com características ou 

atributos de imagens que podem ser usadas no processo de busca”.  

Desta forma, o policial militar que utiliza uma câmera policial individual deve ter, além 

do conhecimento técnico de como operá-la, a consciência da responsabilidade de gerar e gerir 

informações. 

Todos estes conceitos estão interligados quanto ao processo de sensibilização dos 

colaboradores de uma organização, quanto à implementação não somente de novas tecnologias, 

mas também de novas filosofias, pelas quais o indivíduo aceita fazer parte do processo que o 

restante da organização trará como um novo padrão vigente. 

Nesta visão, Pinto e Araújo (2012, p. 225) explicam que, “[...] ao entender o indivíduo 

como um ser com lacunas, desconsidera-se esse movimento dialético entre indivíduo e 

realidade social, pois o objetivo não é apenas construir sistemas que reproduzam o modo de 

pensar dos usuários”. 
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Seguindo nesta perspectiva, a organização, por meio de sua alta direção, desenvolve 

estratégias de implementação de uma nova tecnologia junto aos seus colaboradores, e ela deverá 

ser apresentada, após um processo de esclarecimento sobre os motivos pelos quais os serviços 

serão melhorados, e os colaboradores não terão prejuízos e sim benefícios, por meio de 

metodologias e ferramentas disponíveis no mercado, a fim que os mesmos sejam sensibilizados 

e convencidos. 

A aceitação e o uso de tecnologias da informação têm um problema quanto à atitude dos 

usuários em utilizá-lo. Uma das causas de fracasso, parcial ou total, da implementação de uma 

nova tecnologia é a sua não aceitação pelos usuários, bem como a sua subutilização ou uso 

inadequado. Desta forma, mesmo que não seja usado este modelo, suas premissas são 

importantes para montagem posterior dos instrumentos de coleta de dados. 

 
[...] as pessoas tendem a usar ou não uma tecnologia com o objetivo de melhorar seu 

desempenho no trabalho – utilidade percebida. Porém, mesmo que essa pessoa 

entenda que uma determinada tecnologia é útil, sua utilização poderá ser prejudicada 

se o uso for muito complicado, de modo que o esforço não compense o uso – facilidade 

percebida (SILVA; DIAS; ALMEIDA, 2009, p. 5). 

 

Em análise, houve a busca, no decorrer da pesquisa, de como foi o processo de 

sensibilização dos policiais militares quanto à implantação das câmeras policiais individuais. 

Desta forma, para se ter um ponto de referência, será vislumbrado o uso desta tecnologia no 

mundo, no Brasil e em Santa Catarina. 

 

2.4 O PANORAMA DE UTILIZAÇÃO DAS CÂMERAS POLICIAIS INDIVIDUAIS 

 

O uso de câmeras móveis, originalmente dispostas nas viaturas policiais, surgiu nos 

Estados Unidos a partir de 1990, com a utilização para diversas formas de abordagens que 

possibilitaram a chamada “guerra às drogas” que, segundo Silva e Campos (2015), possibilitou 

às forças policiais norte-americanas utilizarem as filmagens em uma argumentação, que proveu 

um aumento nos índices de condenações dos indivíduos abordados. 

O próximo passo foi de que estas câmeras estivessem disponíveis nos momentos das 

abordagens, mesmo longe das viaturas, e iniciou-se, a nível mundial, um processo de adoção 

de câmeras que permanecem junto aos policiais ou agentes de segurança pública. Conforme 

(BODY WORN CAM, 2019), a Holanda iniciou testes em 1997. 

 Na sequência, o Reino Unido iniciou a utilização de fato em serviço em 2005, enquanto 

em 2007 foi a vez da Dinamarca e da Austrália, que são denominadas como “cop-cams”. Já o 

Canadá e os Estados Unidos em 2012; Alemanha, China, Finlândia e França em 2013, sendo 
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chamadas de “caméra-piéton” ou “mini-caméras”; Emirados Árabes Unidos, Itália, Singapura 

e Suécia em 2015; e África do Sul em 2016. 

O uso de câmeras portadas por policiais gerou um efeito colateral totalmente inesperado. 

Quando câmeras de vigilância surgiram no mercado, houve temor em se tornar realidade a obra 

“1984”, mas uma pesquisa do Departamento de Criminologia da Universidadede Cambridge, 

em 2007, apontou um outro resultado quanto ao uso de câmeras corporais. 

Durante um ano eles acompanharam sete departamentos de polícia nos EUA e no Reino 

Unido, identificando as denúncias de violência policial, verificando que, antes da 

implementação das câmeras, as denúncias totalizaram 1.539 reclamações, perfazendo 1,2 

reclamação por policial, enquanto um ano depois das câmeras instaladas, as reclamações caíram 

para 113. 

Já no Brasil, Silva e Campos (2015) repassam que foi adotada de forma piloto em 26 de 

novembro de 2013 pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com 200 policiais da 

unidade de Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (ROTAM), utilizando 18 equipamentos, com 

um conjunto de micro câmera, acessórios e smartphones. 

Em seguida, conforme Silva e Campos (2015), foi utilizada no Estado do Rio de Janeiro, 

pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Os policiais usaram óculos com câmeras de 

visão noturna acopladas, em manifestação em 2013, durante a invasão ao complexo de favelas 

da Maré. 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a partir de 2016, adotou, na 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), da Comunidade Dona Marta, o aplicativo COPCAST, 

em smartphones, acoplados aos fardamentos (INSTITUTO IGARAPÉ, 2019). 

Já em São Paulo, conforme verificado no Jornal Folha de São Paulo (PAGNAN, 2019), 

a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP),  para o ano de 2019, adquiriu mil 

equipamentos, distribuídos em seis Batalhões, sendo denominadas Câmeras Operacionais 

Portáteis (COP). 

Com base no objetivo específico de investigar, junto aos gestores, como foi o processo 

de sensibilização para o uso das câmeras individuais na PMSC, congregado às pesquisas 

bibliográfica e documental (dispostas nos anexos A, B, C, D e E), poderá ser confirmado que o 

projeto desenvolvido em Santa Catarina é o primeiro no Brasil que contemplou todas as 

guarnições em serviço, tendo como designações iniciais Projeto PMSC Hórus, projeto CopCast 

da PMSC, Projeto PMSC CAM, e finalmente “Projeto de Câmeras Policiais Individuais”, 

conforme apresentado na figura 2. 
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Figura 2 – Logomarca do projeto 

 
Fonte: INOVA/PMSC (2019) 

 

A primeira tentativa de implementação, conforme Silva e Campos (2015), no Estado de 

Santa Catarina, foi no Município de Jaraguá do Sul, que testou duas câmeras corporais 

fornecidas por um fabricante durante alguns meses do ano de 2015, não obtendo êxito no 

Projeto de Lei Municipal para aquisição do equipamento, em parceira com a PMSC. 

Em contrapartida, por meio de documentações disponibilizadas pelo setor INOVA, da 

PMSC, foi possível verificar que o projeto piloto que logrou êxito, com cinco equipamentos ao 

todo, foi lançado em novembro de 2017, na cidade de Tubarão, com o nome de Projeto PMSC 

Hórus, que depois passou a ser denominado projeto piloto CopCast.  

O sistema CopCast, de propriedade do Instituto Igarapé/Rio de Janeiro, foi cedido à 

PMSC por meio de termo de cooperação técnica, além dos testes supervisionados pelo referido 

Instituto para refinar o modelo de implementação, como as imagens a serem captadas, 

armazenadas e utilizadas. Em 2018, foi o segundo teste para implantar o projeto nos municípios 

de Penha, Balneário Piçarras e Palhoça. 

O projeto piloto auxiliou nas especificações técnicas para aquisição, através de processo 

licitatório, das câmeras do projeto final, mas é importante reportar que a Expertise do Instituto 

Igarapé quanto ao denominado smart policing foi fundamental, por propor soluções inovadoras 

a desafios sociais complexos, por meio de novas tecnologias e influências em políticas públicas. 

Esta iniciativa, conforme Igarapé (2019), foi criada para aumentar a transparência das 

ações policiais e melhorar a segurança pública em regiões de média e baixa renda, sendo ela o 

projeto que desenvolveu o CopCast, um aplicativo para celulares Android que monitora vídeo, 

áudio e localização GPS, com assistência técnica do Jigsaw (do grupo Google). 

A tecnologia foi testada no Brasil e na África do Sul entre 2013 e 2016, em parceria 

com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e as instituições sul-africanas vinculadas à African 

Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), o Governo de Cabo Ocidental e o Departamento 

de Segurança Pública da Cidade de Johanesburgo. 

 Entre 2017 e 2018, o Instituto Igarapé, em parceria com pesquisadores da PUC-RJ e 

Universidade de Chicago, implementou experimentos randomizados para avaliar o impacto da 
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tecnologia junto à Polícia Militar de Santa Catarina e o Departamento de Polícia da Cidade de 

Jersey City, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos, com lançamento  de um estudo sobre o 

tema em 2021. 

Em diversos outros estados existem planos para a implementação das câmeras 

policiais,como, por exemplo, a Brigada Militar do Rio/RS, que executa um estudo sobre os 

projetos em Santa Catarina e São Paulo. 

Conforme os programas de implantação nos estados for avançando e novos  estudos 

forem surgindo, existe a possibilidade de fomento por parte da SENASP/Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, de uma política de incentivo à adoção destas tecnologias em todo o País. 

 

2.5 QUESTIONAMENTOS SOBRE O PROJETO DAS CÂMERAS POLICIAIS 

INDIVIDUAIS 

 

Para a compreensão do objeto de estudo,  verificaram-se algumas indagações sobre os 

motivos da sua adoção, informações sobre o memorial descritivo, implementação, barreiras 

encontradas entre outras. 

 

2.5.1 O cenário na época de implantação 

 

A primeira indagação foi sobre qual era o cenário na época de implantação,  

contastando-se que, no ano de 2017, houve o ápice do movimento com viés terrorista, conforme 

figura 3  com ataques em dezenas de cidades a Bases da PMSC, delegacias, órgãos estaduais e 

municipais, casas de policiais, incêndios de ônibus, ataques armados e morte de quatro agentes 

de segurança (três eram policiais militares). 
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Figura 3 - Mapa de Ataques Criminosos em 2017 

 
Fonte: Site G1 (2017)  [em 08/09/2017] 

 

O efetivo da PMSC estava decaindo em números, conforme tabela apresentada no anexo 

A, com a tentativa dos Governadores, a partir desse ano, por meio de concursos públicos, suprir 

a demanda reprimida pelas poucas contratações nos últimos anos, com muitos policiais 

militares adentrando na reserva remunerada e o aumento da população catarinense. 

A  necessidade de credibilidade e a  transparência do atendimento de forma eficaz à 

população, além de denúncia de violência policial durante este atendimento, traz  um 

contraponto: qual é a importância do uso das câmeras policiais individuais para o processo de 

Segurança Pública? 

Para responder à questão, verificou-se os documentos relacionados ao ‘Plano de 

Comando’. A partir de 2017, o Comando Geral da PMSC focou seus esforços para três medidas 

de contra-ataque ao crime organizado, por “ações de inteligência”, criando uma estrutura em 

todo o Estado que mapeou todas as ações das facções dentro e fora do sistema penitenciário, 

que é a base organizacional deste novo crime organizado. 

Buscou ainda a “capacitação do seu efetivo” por meio de cursos de formação, 

aperfeiçoamento e de especializações, seja de operações, emprego de novos armamentos, 

equipamentos e tecnologias, entre outras demandas, e a “implementação de novas ferramentas 
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tecnológicas”, que transformam a Corporação Catarinense em vanguarda Nacional neste 

seguimento. 

Quanto às ferramentas tecnológicas, podemos somar os programas que surgiram de 

forma concomitante e que, de alguma maneira, interagem com as câmeras policiais individuais, 

desta forma: 

- O PMSC Mobile, que é um aplicativo com o intuito de gerir e registrar os atendimentos 

de ocorrências de forma mais eficaz. Um tablet permite consulta aos sistemas da PMSC em 

tempo real. Agregado a uma impressora térmica portátil, o sistema permite a impressão 

imediata do boletim de ocorrência. Testado inicialmente no 12º Batalhão da PM em Balneário 

Camboriú no ano de 2015, estendeu-se para todo o Estado, reduzindo pela metade o tempo de 

atendimento das ocorrências; 

- Aplicativo PMSC Cidadão, que facilita a interação do cidadão catarinense na 

solicitação de atendimento. Por meio do PMSC Cidadão, o usuário poderá enviar vídeos, fotos 

e áudios, que ajudão na geração de ocorrências; 

- Programa Rede de Vizinhos da PMSC, que é uma estratégia de policiamento, em que 

uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar, pautada na filosofia de polícia 

comunitária, utiliza o aplicativo WhatsApp, de forma organizada, em prol de coleta e 

disseminação de informações que sejam repassadas de forma correta entre os integrantes do 

programa e a PMSC. 

Pode-se citar diversas outras propostas que estão sendo implementadas de forma exitosa, 

como o Videomonitoramento pelo programa Bem-te-vi, uso de drones de observação, entre 

outras iniciativas, dentre elas, como será apresentado em seguida, o foco da atual pesquisa é o 

‘uso de câmeras policiais individuais’, que também são utilizadas como estratégia de combate 

ao crime organizado. 

 

2.5.2  O Projeto das Câmeras Policiais Individuais quanto aos seus objetivos e quanto à 

inovação 

 

A utilização de câmeras policiais individuais, conforme repassado no anexo B, tem 

como objetivos: 

- qualificar o conjunto de provas das práticas ilícitas, contribuindo para a efetividade da 

análise criminal; 

- proteger os policiais militares nos casos de falsa acusação; 

- aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais e do uso da força; 
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- conter a reação das pessoas em conflito com a lei, pela percepção de que estão sendo 

filmadas e, consequentemente, reduzir a necessidade de uso da força por parte dos policiais. 

Existem diversas outras possibilidades que serão verificadas no decorrer da presente 

pesquisa, dentre elas quanto à inovação, e verificou-se que, durante a implementação do projeto 

piloto das câmeras policiais individuais, ocorreu, em 2018, o V Seminário Internacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Pública. 

Neste seminário, foi apresentada a palestra “O que há de novo no front?”, uma reflexão 

sobre a eficiência das novas tecnologias da informação em segurança pública, apresentada pelo 

Prof. Dr. Lucas de Melo Melgaço (Departamento de Criminologia, Vrije Universite it Brussel 

– VUB). 

Também neste seminário foi apresentado o Painel “Inovações Tecnológicas e Integração 

de Sistemas na Segurança Pública de Santa Catarina”, que foi apresentado pelo Tenente Coronel 

PM Jorge Eduardo Tasca, sobre a importância da inovação das câmeras policiais individuais. 

Como resposta sinérgica ao que foi apresentado neste seminário, pode-se concluir que, 

quanto às câmeras policiais individuais, a inovação não está somente na questão tecnológica, 

mas na proposta de pertencimento da sociedade quanto à fiscalização do serviço do policial in 

loco, de maneira a interagir com a forma que o cidadão deseja que a Segurança Pública seja 

defendida por seus agentes. 

 

2.5.3 A parceria entre PMSC e Poder Judiciário 

 

Na implementação do processo piloto, citado anteriormente, verificou-se que a PMSC, 

em parceria com a SSP/SC e o TJ/SC, levantou as possibilidades, o orçamento e a parceria com 

o Instituto Igarapé. O desenvolvimento inicial foi em Tubarão, sendo, a partir dos resultados, 

readequado o programa, até a implantação em todo o estado. 

A aquisição de todo o aparato para implementação das câmeras policiais individuais em 

todo o Estado foi realizada em parceria entre PMSC com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJ/SC), por meio do Conselho Gestor de Penas Pecuniárias, sendo a verba garantida com 

valores de penas restritivas de direitos, transações penais e suspensão condicional do processo 

de pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. A contrapartida do Estado, por 

meio da Secretaria de Segurança Pública, será investir em treinamento e ampliação dos 

sistemas. 

O ato de assinatura do Termo de Cooperação aconteceu em 04 de maio de 2018, fazendo 

parte das comemorações pela passagem dos 183 anos de criação da PMSC. Participaram da 
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assinatura o então Governador de Estado, Eduardo Pinho Moreira, o Presidente do TJ/SC – 

Desembargador Rodrigo Collaço, o então Secretário de Estado da Segurança Pública, Alceu de 

Oliveira Pinto Júnior, e o Comandante da PMSC, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes 

Júnior. 

 

2.5.4  Aquisição e Implementação das Câmeras Policiais Individuais 

 

As informações sobre aquisições abarcarão os equipamentos e software adquiridos, a 

integração com o PMSC Mobile, a implementação nas Unidades da PMSC e as dificuldades 

iniciais do projeto. 

 

a) Números  

Conforme pode ser verificado no anexo B quanto aos quantitativos e valores de 

aquisição, ao todo foram adquiridas 2.425 câmeras e 200 dock stations. 

 

b) Equipamentos 

A câmera policial individual é colocada na parte da frente do uniforme (no colete tático). 

Além do áudio, a gravação também registra a data e o horário da abordagem policial. Conforme 

verificado na figura 4, todas as especificações de tamanho, peso, forma de gravação, distância 

de filmagem, capacidade da bateria entre outras informações estão disponíveis no anexo B. 

Conforme Silva (2019), a empresa Ditec (Direta Telecomunicações Ltda.) foi a 

vencedora da licitação feita para a compra dos equipamentos. A gravação pode ser recuperada 

até 30 segundos antes de iniciada e um minuto depois de concluída.  

 

Figura 4 - Câmera policial individual 

 
Fonte: Comunicação Social/PMSC (2019) 

 

As imagens coletadas pela câmera só são retiradas quando o policial retorna à sua base 
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e conecta a câmera ao Dock Station (denominada de Doca ou Estação), que é uma pequena 

estação, com espaço para oito equipamentos carregarem ao mesmo tempo, conforme figura 5, 

que vão ficar dentro das unidades da PMSC; terão sua capacidade de armazenamento de 6 TB 

(seis terabites). 

Nessa mesma máquina que ele utilizou para fazer o login é que as imagens vão ser 

armazenadas ao final do horário de serviço dos policiais, ou seja, há uma criptografia que 

impede que o PM tenha acesso à imagem, ou que ele descarregue a imagem em outro local que 

não seja aquele designado pela estrutura de serviço, garantindo a custódia da prova.  

Somente agentes autorizados terão acesso à visualização das informações gravadas. A 

intenção do projeto é contemplar no mínimo 01 (uma) Doca por Comarca (unidade de área 

ligada ao poder judiciário), conforme anexos A, B e C. 

 

Figura 5 - Doca de carregamento de energia e descarregamento de informações 

 
Fonte: Comunicação Social/PMSC (2021) 

 

O projeto ainda contemplou, conforme anexo B , Televisores Smart TV (monitores) de 

47 polegadas para salas de audiência ou de audiência de custódia das comarcas (um por 

comarca/fórum), para visualização das imagens captadas pelas câmeras policiais individuais, 

assim como Estações de trabalho básica (computador, teclado e mouse) para salas de audiência 

ou de audiência de custódia das comarcas (um por comarca/fórum), para acesso, via internet, 

às imagens gravadas pelas câmeras policiais individuais. 

 

c) Software 

O software Cop Cast empregado foi desenvolvido pelo instituto Igarapé, sendo 

disponibilizado para a Gestão das Imagens, conforme representação na figura 6. 
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Figura 6 - Software para gestão das imagens 

 

Fonte: INOVA/PMSC (2019) 

 

d) Integração com o PMSC MOBILE  

Os equipamentos são ativados automaticamente assim que o policial militar aceitar a 

ocorrência através do sistema de tablet , veficado na figura 7, ou acionar manualmente, 

conforme os anexos B e C. Depois disso, a câmera passa a gravar todo o desenrolar do fato. 

 

Figura 7 - Tablet acessando PMSC MOBILE 

 

Fonte: INOVA/PMSC (2019) 

 

e) Implementação 

Em 22/07/2019, 130 (cento e trinta) câmeras em circulação foram implementadas  na 1ª 

Região de Polícia Militar (Florianópolis), que compreende os batalhões da Capital (4º BPM, 

21º BPM e 22º BPM). Posteriormente, os equipamentos foram implantados nas demais RPMs 

no estado nas seguintes datas em 2019: 

- 29/07 - Implantação na 11ª RPM – São José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz; 

- 05/08 - Implantação na 3ª RPM – Balneário Camboriú; 

- 07/08 - Implantação na 5ª RPM – Joinville; 

- 12/08 - Implantação na 12ª RPM – Jaraguá do Sul; 
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- 14/08 - Implantação na 7ª RPM – Blumenau; 

- 19/08 - Implantação na 8ª RPM – Tubarão; 

- 21/08 - Implantação na 6ª RPM – Criciúma; 

- 26/08 - Implantação na 2ª RPM – Lages; 

- 27/08 - Implantação na 10ª RPM – Herval D’Oeste; 

- 02/09 - Implantação na 9ª RPM – São Miguel do Oeste; 

- 03/09 - Implantação na 4ª RPM – Chapecó. 

  

f) Resultados Esperados e a Relevância Social do Projeto 

 Conforme pesquisa documental, estão disponíveis no anexo B. 

 

g) Capacitação das Câmeras Policiais Individuais 

Uma equipe do Setor INOVA, da PMSC, na época comandada pelo Capitão Rafael 

Wohlemberg Rossi, foi responsável pela capacitação de oficiais e praças para a utilização das 

câmeras policiais individuais. Inicialmente os Comandantes das unidades a serem 

implementadas receberam a capacitação, e tiveram prazo de 10 dias para replicar as 

informações a toda a tropa. Posteriormente foram feitas as capacitações, seguindo o POP 

201.1.8, conforme o anexo E. 

 

h) As Barreiras 

Criado para aumentar a qualidade das provas nas ocorrências, o sistema de câmeras 

corporais da Polícia Militar (PMSC) enfrentou uma resistência interna na tropa. Um abaixo-

assinado na internet reuniu mais de duas mil assinaturas com questionamentos sobre o projeto, 

conforme a Associação das Praças do Estado de Santa Catarina (APRASC), em seu site 

institucional, pois alguns policiais afirmavam que as câmeras seriam usadas para punir o 

efetivo.  

O então Comandante- Geral da corporação, Coronel Carlos Alberto Araújo Gomes 

Júnior, tratou as reações como naturais diante da inovação, e disse que “os nossos policiais 

acertam muito mais do que erram, e por isso sofrem muito mais com falsas acusações do que 

com responsabilização por condutas inadequadas”, conforme repassado no Portal de Noticiais 

NSC Total por Silva (2019). 

A tendência para implantar as câmeras individuais está presente, mas há aspectos a 

serem estudados e avaliados, conforme observa Ramires (2014 apud SILVA; CAMPOS, 2015, 

p. 248-249):  
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• Quem e o que deve ser gravado? 

• Quando é que policiais devem iniciar a gravação? 

• O que fazer quando os cidadãos solicitam para parar?  

• Existem quaisquer exceções à gravação?  

• Como os vídeos serão armazenados?  

• Quem pode acessar os vídeos?  

• Quando e como os vídeos serão liberados para o público?  

• Quais as questões de privacidade que estão envolvidas?  

• Como os policiais devem anunciar que o encontro está sendo gravado?  

• Quando podem analisar os vídeos?  
• Como os policiais dividem as responsabilidades, se várias câmeras estão em cena? 

• Policiais que devem gravar e não registrar durante o encontro?  

• Quando podem supervisores ou encarregados analisar os vídeos? 

 

A partir do ano de 2020 foi criada uma comissão formada por integrantes do Judiciário, 

da PM e do Ministério Público (MP) para avaliar se o projeto necessita de ajustes futuros. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS QUALITATIVOS 

 
 

Neste capítulo está a caracterização da pesquisa e os procedimentos metodológicos 

utilizados para a sua operacionalização. 

A fim de que seja melhor compreendido pelo leitor, a metodologia e a análise dos 

resultados sobre a abordagem qualitativa estarão nos capítulos 3 e 4 e 5, e  nos capítulos 6, 7 e 

8 sobre a abordagem quantitativa.  

Inicialmente procurou-se conceituar metodologia. Na sequência, efetuou-se a 

classificação da pesquisa quanto à sua abordagem qualitativa, tratou-se dos sujeitos da pesquisa, 

suas codificações e a coleta e análise de dados.  

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 
 

Este subcapítulo possibilita identificar quais são as informações necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa e como coletá-las, caracterizá-las e analisá-las, alcançando o 

objetivo geral e os objetivos específicos, possibilitando responder à pergunta de pesquisa.  

Para tanto será apresentado inicialmente o que abarcará o objetivo geral, e em seguida 

o que será utilizado para cada um dos objetivos específicos. 

 A caracterização da pesquisa parte da necessidade de se adotar uma metodologia e, 

segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 65), “[...] o método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista.” 

Quanto aos métodos, os quais proporcionam as bases lógicas da investigação, a presente 

pesquisa seguirá o método indutivo. Gil (2009, p. 10) detalha que “[...] neste método parte-se 

da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer; a seguir, procura-se 

compará-los, com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles”. 

 Busca-se, desta forma, verificar e compreender a percepção do policial militar sobre a 

gestão da informação no processo de sensibilização das câmeras policiais individuais na PMSC. 

Assim, é necessária uma sequência de categorização, que pode ser iniciada quanto aos 

objetivos, por ser uma pesquisa exploratória, que, conforme Gil (2010, p. 27), “tem como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses.”  

Quanto à abordagem, será uma pesquisa quali-quantitativa, também denominada como 
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mista, pois “Os procedimentos de método mistos empregam aspectos dos métodos quantitativos 

e dos procedimentos qualitativos” (CRESWELL, 2010, p. 21).  

A partir dos instrumentos de coleta de dados, serão buscados os dados para pesquisa 

qualitativa que, dentre os que são pontuados por Marconi e Lakatos (2010), serão utilizadas a 

coleta documental, a entrevista, o formulário, e a análise de conteúdo, além  de uma revisão 

bibliográfica. 

A sequência da pesquisa abordará os cenários que as duas etapas da abordagem 

qualitativa verifica nos objetivos específicos “b” e “d”. 

Cabe ainda repassar, como exposto anteriormente,  que serão abordados cada um dos 

objetivos específicos, com o intuito de facilitar o entendimento, utilizando a metodologia de 

triangulação, “que pode ser definida como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de 

diversos métodos para investigar um mesmo fenômeno.” (VERGARA, 2012, p. 242), sendo 

mais especificamente uma triangulação metodológica sequencial, que “diz respeito à utilização 

dos resultados de um método para o planejamento do emprego do método seguinte. Nesse caso, 

o emprego do método qualitativo é concluído antes da implementação do quantitativo e vice-

versa.” (MORSE, 1991 apud VERGARA, 2012, p. 243). 

 

3.2 OS CENÁRIOS  

 

O primeiro cenário é relatado no Capítulo 1 da introdução, de 2017 a 2019, e refere-se 

à criação e implementação do projeto das câmeras policiais individuais, incluindo os problemas 

que motivaram sua idealização, como os ataques pelo crime organizado, número do efetivo 

reduzindo e a população aumentando.  

O segundo cenário trata da época em que foi desenvolvida a coleta dos dados, que 

ocorreu no decorrer de 2021, ou seja, com as câmeras policiais individuais já implementadas 

de forma completa em todo o estado desde o 2º semestre de 2019, foi possível verificar de fato 

como o projeto se desenvolveu após as capacitações e suas sensibilizações. 

A corporação é descrita no capítulo 1 quanto a sua criação, quantidade de membros 

(efetivo), e tem como característica a sua capilaridade no estado de Santa Catarina (estrutura), 

que está presente em todos os 295 municípios, seja do Destacamento, Pelotão, Companhia, 

Guarnição Especial, Batalhão até as Regiões Policiais Militares. 

No capítulo 2, é possível verificar todo o cenário relacionado à criação do projeto, sua 

operacionalização por meio da parceria entre poder Judiciário e a PMSC, além das etapas de 

implementação e da configuração dos equipamentos e procedimentos relacionados às câmeras 
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policiais individuais. 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA  

 
 

Os sujeitos, na abordagem qualitativa, foram os gestores que criaram e implementaram 

o projeto das câmeras policiais individuais na PMSC, identificados e selecionados a partir da 

pesquisa documental, no total de cinco, dos quais somente três participaram. 

A faixa etária dos gestores entrevistados é de 35 a 54 anos de idade, com 10 a 34 anos 

de serviço, com postos de Capitão e Tenente-Coronel da ativa e Coronel da Reserva 

Remunerada durante o período da realização da entrevista. 

Os sujeitos da segunda etapa da pesquisa qualitativa foram os mesmos policiais militares 

que  responderam ao formulário eletrônico utilizado na abordagem quantitativa, que será 

explicado com mais propriedade nos capítulos 6 e 7. 

É necessário salientar que o formulário eletrônico continha 14 perguntas fechadas, as 

quais foram respondidas pela maioria dos sujeitos da amostra, enquanto as 02 perguntas abertas, 

com respostas discursivas que eram optativas, representaram uma parcela menor, conforme será 

apresentado. 

 

3.2.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Para a realização da pesquisa qualitativa, quanto ao objetivo específico “b” (Investigar, 

junto aos gestores, como foi o processo de sensibilização para o uso das câmeras individuais na 

PMSC), os gestores entrevistados foram codificados, conforme o quadro 1.  

 

Quadro 1 - Códigos de identificação dos Gestores do projeto 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Assim, foram selecionados 05 sujeitos entre os gestores que criaram e desenvolveram o 

projeto das câmeras policiais individuais, sendo que, deste total, 02  não foram entrevistados, 

pois um não desejou conceder entrevista, e o contato com o outro foi inócuo. 

GESTOR CÓDIGO 

Gestor 01 C01 

Gestor 02 C02 

Gestor 03 C04 
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Já quanto ao objetivo específico “d”, foram disponibilizadas no formulário eletrônico 

duas perguntas abertas (com respostas optativas), sendo que os sujeitos que responderam à 

pergunta aberta 15 foram 180, equivalente a 22,9 % da amostra total (786 respondentes das 

perguntas 2 a 14), enquanto que a pergunta aberta 16 foi respondida por 187 sujeitos, o que 

equivale a 23,8% da amostra total, ou seja, 7 sujeitos que responderam à pergunta 16 não 

responderam à pergunta 15. 

 

3.3 COLETA E CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS  

 
 

A coleta de dados, que embasou quais sujeitos da pesquisa seriam contatados, foi 

iniciada por meio de análises bibliográfica e documental, procurando identificar fatores que 

possibilitassem uma caracterização dos sujeitos pesquisados, conforme os critérios previamente 

estabelecidos pelo pesquisador. 

Os critérios foram referiam-se a terem exercido funções relativas à criação do programa, 

sua implementação e a sensibilização propriamente dita dos operadores das câmeras policiais 

individuais, sendo, então, realizado o convite para as entrevistas.  

As entrevistas ocorreram entre 08 e 31 de março de 2021, incluindo no mesmo período 

4 tentativas de entrevista com um dos gestores, que por fim não aceitou ser entrevistado, e 

diversas tentativas de contato com outro, o qual não atendeu. 

Aos que aceitaram ser entrevistados, foi enviado antecipadamente o formulário de 

controle da entrevista (modelo no APÊNDICE A), como forma de controle e para facilitar a 

realização da entrevista, que foi previamente disponibilizado como auxílio, e o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), a ser assinado antes do início das mesmas (modelo 

no APÊNDICE B). 

Na sequência, utilizou-se a entrevista semiestruturada, para que fossem obtidos dos 

sujeitos dados e especificidades que não estavam documentadas, com as entrevistas seguindo 

as normas sanitárias de distanciamento devido à pandemia de SARS COVID 193. 

A entrevista semiestruturada, segundo Triviños (1987, p. 146): 

 
[...] é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas dos informantes. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a 

linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

 
3 SARS COVID 19 – Pandemia por coronavírus, originada na China no final de 2019, que obriga tomarem-se 

medidas contra o contágio respiratório por proximidade. 



44  

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

Dos sujeitos, dois foram entrevistados presencialmente e um virtualmente, utilizando-

se o aplicativo zoom, todos com o suporte de um gravador digital como sistema de redundância.  

O tempo médio de duração das entrevistas foi de 25 minutos e 08 segundos, sendo que 

a entrevista com maior tempo de duração foi de 32 minutos e 21 segundos, a de duração 

intermediária com 23 minutos e 27 segundos, e a de menor tempo de duração foi de 18 minutos 

e 31 segundos. 

Com o intuito de preservar o anonimato dos entrevistados, efetuou-se a codificação dos 

gestores do projeto das câmeras policiais individuais, que foram codificados conforme Quadro 

1 - Códigos de identificação dos gestores do projeto. 

Para atendimento do objetivo específico “a”, foram utilizadas as análises bibliográfica 

e documental para delimitar o processo da gestão da informação para o uso das câmeras 

individuais, e foi necessário usar a técnica de análise de conteúdo para suprir o objetivo “b”, 

investigando, junto aos gestores, como foi o processo de sensibilização. 

Para Bardin (2016, p. 48), a análise de conteúdo consiste em: 
 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

 

Para tanto, buscou-se seguir a proposta elencada na figura 8. 

 

Figura 8 - Fluxograma da Análise de Bardin 

 
Fonte: Curso Acadêmica (2021) 

 

A sequência lógica foi iniciada após a gravação das entrevistas, as quais foram 
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transcritas manualmente, sendo importadas para o sistema R Qualitative Data Analysis 

(RQDA)4, que possibilita verificar as unidades de registro, as categorias e códigos de análise.  

A etapa inicial é da alimentação do RQDA, criando-se um novo projeto, conforme figura 

9. 

As categorias e códigos de análise têm base no que foi verificado no referencial teórico, 

acerca de como foi o processo de sensibilização, buscando verificar as etapas, a sensibilização 

e os pontos positivos e negativos do projeto. 

 

Figura 9 - Criação de um novo projeto de análise de conteúdo junto ao RQDA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Criadas as categorias de análise, procedeu-se a codificação das unidades de registro, que 

tiveram por base frases que se adequam ao proposto nas categorias de análise, e efetuou-se a 

respectiva análise.  

Bardin (2016, p. 134) define unidade de registro como sendo: 

 
[...] a unidade de significação codificada e corresponde ao segmento de conteúdo 

considerado unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial. A 

unidade de registro pode ser de natureza e de dimensões muito variáveis. Reina certa 

ambiguidade no que diz respeito aos critérios de distinção das unidades de registro. 
Efetivamente, executam-se certos recortes a nível semântico, por exemplo, o “tema”, 

enquanto que outros são feitos a um nível aparentemente linguístico, como a “palavra” 

ou a “frase”. 

 

É possível verificar, no quadro 2 as categorias e códigos de análse. 

. 

 
4 O RQDA é um pacote do aplicativo R para Análise de Dados Qualitativos. Funciona como um programa livre, 

que pode ser instalado nas plataformas Windows, Linux e MacOS (HUANG, 2012). 
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Quadro 2 - Categorias e códigos de análise 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Após o estabelecimento das categorias e códigos de análise, foram incluídos no RQDA, 

como pode ser verificado na figura 10 que demonstra, por meio de um recorte, como os códigos 

foram incluídos. 

 

Figura 10 -Telas RQDA: Tela com relação de códigos para análise de conteúdo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Na sequência, são verificadas,  na figura 11, as categorias de códigos e os códigos que 

serão abordados no decorrer das respostas dos gestores entrevistados. 

 

 

 

 

 

Categorias de códigos Códigos 

Origem do projeto das 

câmeras policiais individuais 

Origem do projeto 

Instituto Igarapé 

Projeto Etapas Fases do projeto 

Processo de sensibilização 

Pontos Fortes e Fracos Pontos Positivos 

Pontos Negativos 
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Figura 11 - Telas RQDA: Tela de apresentação de categorias de códigos e  respectivos 

códigos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

As categorias foram incluídas seguindo o mesmo critério. Assim, os códigos e as 

categorias foram associados, conforme planejamento, e demonstrados na figura 12. 

 

Figura 12 - Telas RQDA:  Tela de categorias e códigos associados para análise de conteúdo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Os arquivos em formato texto contendo as transcrições foram importados e identificados 

pelo código de identificação. A figura 13 demosntra que, a partir dos dados obtidos pelas 

análises bibliográfica e documental, assim como pelas entrevistas, foram informados atributos 
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para o projeto. 

 

Figura 13 - Telas RQDA: Importando transcrições e repassando informações sobre o projeto de 

câmeras 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Nesta etapa é realizada a codificação do texto, feita por intermédio de marcações 

inseridas na transcrição, a fim de coletar os trechos marcados. 

Os relatos disponibilizados com as respostas das perguntas realizadas na entrevista 

foram comparados com a base teórica agregada após a pesquisa bibliográfica e documental, 

alinhando os temas relacionados ao processo de sensibilização para o uso das câmeras 

individuais na PMSC, como verifica-se na  Figura 14. 
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Figura 14 - Telas RQDA: Codificando transcrições pelo RQDA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Da mesma maneira que o objetivo específico ‘b’ necessitou desta sequência, o objetivo 

específico ‘d’ também adotará, com a criação de um novo projeto de análise de conteúdo junto 

ao RQDA, conforme figura 15. 

 

Figura 15 - Criação do projeto relativo às perguntas abertas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

É possível verificar no quadro 3 as categorias e códigos de análise das perguntas 
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abertas. 

Quadro 3 - Categorias e códigos de análise -  perguntas abertas 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Seguindo a sequência lógica, após o estabelecimento das categorias e códigos de análise, 

foram incluídos no RQDA, que a figura 16 demonstra, por meio de um recorte, como os códigos 

foram incluídos. 

 

Figura 16 - Telas RQDA: Tela com relação de códigos para análise de conteúdo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Categorias de códigos Códigos 

Opinião negativa e crítica 

ao processo e equipamentos 

P15 resposta negativa ou depreciativa 

P16 resposta negativa ou depreciativa 

P15 resposta ligada à forma de acionamento 

P16 resposta ligada à forma de acionamento 

P15 resposta criticando a questão tecnológica 

P16 resposta criticando a questão tecnológica 

P15 resposta criticando as capacitações 

P16 resposta criticando as capacitações 

Opnião que apresente 

alternativa a melhoramentos 

P15 resposta ligada ao fluxo das informações 

P16 resposta ligada ao fluxo das informações 

P15 resposta ponderada 

P16 resposta ponderada 

Opnião positiva P15 resposta positiva 

P16 resposta positiva 
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Na sequência, na figura 17 são verificadas as categorias de códigos e os códigos que 

serão abordados no decorrer das respostas dos gestores entrevistados. 

 

Figura 17 - Telas RQDA: Tela de apresentação de categorias de códigos e respectivos códigos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

As categorias foram incluídas seguindo o mesmo critério. Assim, as categorias e os 

códigos foram associados conforme planejamento e demonstrados na figura 18. 

 

Figura 18 - Telas RQDA: Tela de categorias e códigos associados para análise de conteúdo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Os arquivos em formato texto, contendo as transcrições, foram importados e 

identificados pelo código de identificação. A figura 19 demonstra que a partir dos dados obtidos 

pelas análises bibliografica e documental, assim como pelas respostas das perguntas abertas do 

formulário eletrônico, foram informados atributos para o projeto. 

 

Figura 19 - Telas RQDA: Importando transcrições e repassando informações sobre o projeto 

de câmeras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Em seguida,na figura 20,  dispõe-se das codificações pelas transcrições junto ao RQDA. 
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Figura 20 - Telas RQDA: Codificando transcrições pelo RQDA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Realizada a apresentação dos procedimentos metodológicos dos estudos, será feita a 

descrição do contexto organizacional pesquisado pela unidade de análise. 

 

3.3.1 Caracterização da unidade de análise 

 
 

A base de contextualização da PMSC como unidade de análise foi repassada, no 

capítulo 2, como uma organização ligada à estrutura de Segurança Pública do Estado de Santa 

Catarina, com um quadro de 9.974 policiais militares na ativa (efetivo em outubro de 2020). 

Os sujeitos do objetivo específico “b” foram os gestores do projeto das câmeras policiais 

individuais, e procurou-se conhecer como foi desenvolvido o projeto, por meio de perguntas 

que visaram identificar o processo de sensibilização, enquanto os sujeitos da pesquisa 

qualitativa quanto ao objetivo específico “d” também são os que responderam ao objetivo 

específico “c”, como será verificado no próximo subcapítulo 6.3.1, que tem uma abordagem 

quantitativa. 

Após contextualização da unidade organizacional pesquisada, segue-se à Análise de 

Resultados, que responde aos objetivos específicos da pesquisa. 

 

 



54  

4  DADOS QUALITATIVOS COLETADOS 

 

 

Este capítulo apresenta a análise dos documentos, dos relatos das entrevistas e das 

informações obtidas a partir do formulário eletrônico, através de cálculos estat ísticos e 

análise estatística descritiva, que possibilitaram alcançar os objetivos. 

 

4.1  DELIMITAÇÃO DO PROCESSO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO PARA USO DAS 

CÂMERAS, USADO PELA PMSC 
 

 

Com a intenção de resolver a demanda do objetivo específico “a”, de delimitar qual foi 

o processo da gestão da informação para uso das câmeras, usado pela PMSC, efetuou-se uma 

pesquisa bibliografica e documental, com documentos que podem ser verificados nos anexos 

A, B, C, D, E e F, além das fontes apresentadas nas referências, que deram o suporte para os 

demais objetivos específicos. 

 

4.2  DESCRIÇÃO DA GESTÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS POLICIAIS 

INDIVIDUAIS 
 

 

Para atingir o objetivo específico “b”, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e 

documental, o que possibilitou a realização de entrevistas com os gestores do projeto.  

Essas entrevistas seguiram um roteiro desenvolvido a partir da literatura exposta no 

Capítulo 2 do Referencial Teórico, no intuito de Investigar, junto aos gestores, como foi o 

processo de sensibilização para o uso das câmeras individuais na PMSC.  

Esse roteiro é apresentado no APÊNDICE A – Formulário de controle de 

entrevista, e para tanto foram entrevistados 03 Gestores da PMSC, conforme codificados e 

caracterizados no Capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos. 

Os gestores, ao serem questionados quanto às origens do projeto das câmeras policiais 

individuais, repassaram os papéis desempenhados na criação e implementação, seja na 

idealização, nos testes, na aquisição de equipamentos, na criação do procedimento operacional 

padrão (POP), na capacitação dos policiais militares e sua sensibilização. 

O projeto surgiu de forma embrionária durante o Comando do Coronel PM Paulo 

Henrique Hein, tendo uma proposta diferente do projeto atual, tanto em tecnologias, parcerias 

e implementação, conforme entrevistado C01. 

[...] no comando do Coronel Hein, quando se discutia conceitualmente o uso de 

câmeras, então eu testava câmeras no meu comando regional, que era a 11ª região, e 
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estava em vias de adquirir câmeras para uso da tropa, quando o comando geral, sob o 

comando do Coronel Hein, iniciou um projeto de adaptação de telefones 

smartphones como câmeras, com o apoio do Instituto Igarapé. Na época, eu fui 

orientado a parar o meu projeto regional, porque o comando geral estava adotando um 

outro projeto alternativo. Quando assumi o subcomando e depois o comando, o projeto 

andou e a  participação do Instituto Igarapé ficou restrita à transferência de 

tecnologia do sistema de retaguarda (grifo nosso). 

 

Nesta perspectiva, são apresentados por C01 os motivos da criação do projeto: 
 

O uso das câmeras corporais surgiu, como ideia de projeto, por três questões 
diferentes. A primeira delas a observação de que era muito comum que os policiais 

tivessem problemas pela documentação precária das ocorrências que  atendiam. Isso 

fazia com que, vulneráveis a falsas acusações pela sua atuação, muitas delas com 

repercussão, ou que os seus procedimentos fossem questionados em juízo, ou ainda 

que suas prisões fossem relaxadas ou enfraquecidas pela dificuldade de comprovação. 

Este é o primeiro aspecto. 

 

O segundo aspecto, a observação de que muitos policiais utilizavam câmeras 

particulares para suprir esta deficiência, sendo muito comum que, durante a 

ocorrência, policiais, com suas câmeras particulares, registrassem o seu atendimento, 

e o terceiro uma pesquisa bibliográfica que demonstrou que havia uma tendência 

mundial e em especial na Europa e chegando aos Estados Unidos, do uso das câmeras 
corporais, chamadas body worn cameras, de uso pessoal. 

 

 C03 repassa que a produção de provas foi uma das razões para a criação do projeto: 
 

[...] a principal ideia que aconteceu era qualificar, melhorar a nossa produção de 

provas, porque acontece hoje, nós temos as nossas ocorrências, o policial atende, ele 

preenche o boletim de ocorrência, só aquilo que é apresentado posteriormente, na 

persecução penal muitas vezes fica, apenas palavras, situações registradas no papel, e 

dependendo de depoimentos pessoais de cada uma das pessoas que vão ali, para 

montar um lastro probatório interessante para conseguir uma condenação, entre outras 

coisas.  

 

E a primeira situação que se via ali, nas questões das câmeras, era justamente a gente 
conseguir apresentar para o judiciário, ou sensibilizar o judiciário, das nossas 

atividades, o que o policial passa, aquilo que acontece, mostrar este contexto 

probatório de uma forma melhorada, porque nem sempre é fácil caracterizar aquela 

cena ou aquela imagem mental para o judiciário do que eventualmente aconteceu na 

cena do crime. Isso era uma das primeiras situações que a gente tinha em mente assim 

para o projeto. 

 

 C03 ainda repassa que a defesa contra falsas acusações foi outro dos motivos: 
 

[...] uma outra situação que se verificava, no momento do projeto, era justamente as 

falsas acusações, [..] uma reclamação contínua da tropa , que eles têm esta percepção 

de uma falsa acusação, de ser acusado de algo que efetivamente não apareceu, ou a 

situação que se apresenta não é aquela condizente com a realidade. Principalmente 

esta sensação da tropa aumentou muito depois da audiência de custódia, que a pessoa 

chega e tenta defender o próprio direito de ficar em liberdade. Muitas vezes ela vem 

falar que foi agredida e tal, tanto que os primeiros vídeos institucionais, no que se 
tratou a temática de câmeras policiais, foi daquele vídeo institucional daquela 

ocorrência, teve uma logo no princípio que foi um confronto armado no centro da 

cidade , a invasão Mariele. 

 

Depois nós tivemos um naquela situação que ganhou repercussão em todo o País, que 

foi em Jaraguá do Sul, do policial que acabou caindo no chão com um civil, e depois, 

logo na sequência, em um final de semana posterior a este de Jaraguá do Sul, teve um 
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ali em Passo de Torres, também em uma abordagem de trânsito. O policial entrou em 

confronto e também ele quase desmaiou. O agente, vamos dizer assim, sufocando o 

policial. 

 

Então estas três situações elas foram muito emblemáticas, para mostrar... olha, a 

atividade policial é uma atividade... ela é de risco, de contato, ela é... ninguém liga 

para a polícia para nada. A gente só é acionado quando tem um problema em que as 

pessoas não conseguem resolver entre elas. Então a gente está sempre sujeito a este 

contato, e isto é... estas eram as primeiras situações. Então trazer este elemento 

probatório e mostrar... então foi isso que foi o começo do projeto. 

 

 Quanto às fases do projeto, que foi outro dos questionamentos, conforme C01:  
 

O projeto teve diferentes fases e levou quase dois anos para sair da prancheta, da 

concepção até a operacionalização, então quase dois anos. A primeira fase foi de 

construção do projeto, dos seus objetivos e requisitos. Isso levou aproximadamente 

três meses. Depois a captação de recursos para o projeto, que acabou acontecendo 

junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Houve mais um período neste, o 

terceiro, há um período de teste de conceito, que aconteceu com o auxílio de uma 

universidade inglesa. O estudo está sendo finalizado para concretizar e cristalizar os 
princípios que seriam aplicados. Tudo isso consumiu em torno de um ano. 

 

O segundo ano foi consumido no processo de licitação, de compra, entrega e 

implementação. Então a licitação passou por grandes dificuldades, porque nós fomos 

os primeiros do Brasil a fazer compra desta câmeras nesta escala, fazendo com que a 

gente tivesse que melhorar e aperfeiçoar o termo de referência progressivamente, e 

com que a gente enfrentasse algumas licitações desertas ou  com o não cumprimento 

de requisitos técnicos. E por último, na fase de implantação, nós tivemos a dificuldade 

então de treinamento e de logística de implantação nas diversas cidades, uma vez que 

cada local deveria ter um ambiente preparado para a recepção das docas de gravação, 

capacidade de armazenagem e de recarga dos equipamentos individuais. 

 

Quanto a estas fases do projeto, fica claro que ocorreram problemas de ordem 

burocrática, como foi repassado por C03: 

 
[...] os processos licitatórios demoraram bastante tempo. Foi questão de um ano e meio 

para se conseguir findar o processo licitatório. É justamente pela característica do 
equipamento e impugnações, por ser uma licitação de um valor muito alto ali. Então 

este foi o primeiro estágio, e daí, depois que o equipamento chegou, depois de uns 

dois meses, dois meses e meio no máximo, para distribuir e passar em todas as 

instituições ali, em todas a instituições não, em todas as RPMs, fazendo 

conscientizações, reuniões e tal com todo mundo ali.  

 

Concomitantemente, existiu a necessidade de criação de procedimentos para a utilização 

das câmeras policiais individuais, inclusive de serem repassadas durante as capacitações dos 

novos operadores, e nestas o desenvolvimento do processo de sensibilização. 

Assim, C02 explica que: 

Nós desenvolvemos o primeiro protocolo de câmera policial para ser constado no 

manual de técnicas de polícia ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina, e também 

a realização do POP (Procedimento Operacional Padrão) no uso de câmeras policiais. 
Na época, o Comandante Geral deu um prazo para a gente, na parte que cabia a mim, 

e ele disse: “Eu quero que você, junto com a PM-7, faça um protocolo, e este protocolo 

seria transformado em Procedimento Operacional Padrão, e quero para semana que 

vem!”. E a gente criou este protocolo de uso de câmera policial, desde como ela vai 

ser ligada, quando ela vai ser ligada, para que ela se destina, o que que tenho que falar 
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ao cidadão quando da abordagem [...] só para o cidadão saber, tudo que estou falando, 

e ação dele está sendo captada por câmera policial, salvaguardar a ação policial, 

salvaguardar a segurança do cidadão. 

 

A sequência do ciclo de capacitações foi explicada por C03: 
 

[...] mais ou menos se iniciou em julho de 2019, [...]a gente tomou setembro, outubro 

mais ou menos, entrega e capacitações com a tropa, e cada semana nós íamos em duas 

RPMs entregando equipamento e fazendo conscientização. Então seis semanas, com 

mais algumas semanas de delay aí, é isso, de dois a três meses para fazer toda esta 

entrega.  

 

Ouvindo C03 detalhar as origens de como foram desenvolvidas as capacitações em 

unidades piloto, e buscando verificar o que deveria ser readequado, se proseguiu para as 

capacitações em todas as outras grandes unidades da PMSC: 

 
[..] eu passei em todas as unidades e em todas as RPMs apresentando o equipamento. 

Então a gente tinha uma apresentação, só que nós tivemos isto em três momentos. O 
momento do projeto piloto, que foi feito em cinco Batalhões, no momento em que a 

gente fez as primeiras experiências e feedbacks e ali, que era um projeto diferente, o 

policial ligava a câmera com a mão em todos os momentos. 

 

Um segundo momento foi a criação dos multiplicadores de câmera. Então foi 

selecionado pelo menos um oficial de cada batalhão, incluindo Guarnições Especiais 

e especializadas em toda a estrutura, que foi trazido para Florianópolis para dois dias 

de instruções com eles, de todos os aspectos, desde o aspecto institucional do projeto. 

Depois nós tivemos os aspectos técnicos com a câmera, tivemos a parte técnica 

policial alterada, pois a gente precisou adaptar a nossa técnica policial de verbalização, 

e também uma conscientização jurídica, que o Doutor Pimenta, que é o nosso 
advogado de defesa na justiça militar dos praças, então ele deu uma palestra para nós 

ali, de como ele se sentia, como ele via positivamente esta necessidade de se ter 

elementos, até para defesa do próprio policial diante da justiça militar. 

 

Nós tivemos também o Major Von Knoublauch, que também falou de aspectos da 

prova no processo penal, e deu uma palestra só sobre isto. Eu entrei com a parte de 

como foi gerido o projeto, conceitos, ideias e a questão técnica, no sentido tecnológico 

do uso as câmera né, nas questões de segurança e tal, e tivemos aí o pessoal do 4º 

Batalhão e do Choque fazendo a parte de técnica policial inclusive noturna, inclusive 

mostrando à noite como fica a câmera, e todos estes aspectos. 

 

Então foram criados estes multiplicadores, que voltaram para os seus Batalhões, né, 
levando este conhecimento. E no momento da distribuição do equipamento, no 

momento que o equipamento chegou e terminou a licitação, que havia a entrega, eu ia 

com uma equipe do inovação até o Batalhão, e lá nós fazíamos uma instrução com o 

efetivo, com o Comandante da RPM, com o Comandante do Batalhão, com a tropa 

das unidades, trazia todo mundo ali, que o Comandante da RPM achava interessante, 

Chefe de P3,  Agência de inteligência, Comandante de Rádio Patrulha, PPT, tropa, 

todo mundo lá sentava em uma sala de aula, e reprisávamos tudo aquilo de novo. E 

daí nós passávamos toda parte de prova penal, como poderia ser usada, aspectos 

jurídicos, uso da tecnologia e tal. 

 

Tudo isso a gente passava durante dez horas, de manhã às seis da tarde, e fazíamos a 
entrega, e a partir desse momento tá com vocês. Dávamos aí uma semana até uma ou 

duas semanas, dependendo do tamanho da unidade. A ideia era ficar uma semana, mas 

a gente acabava gerenciando. Alguns Batalhões precisavam de mais tempo para que 

eles se adaptassem e para que eles pudessem passar todo este conhecimento para todo 

mundo da tropa. Então eles tinham aí de uma semana, duas, para fazerem este 
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nivelamento com todo mundo, e daí, lá na segunda semana, eles tinham uma data 

marcada, tal dia vocês vão começar o uso em todas as guarnições. Então daí eles 

começavam a usar em todas as guarnições. 

 

Isso foi quase um fordismo, foi uma linha de produção, foi na terça-feira eu ia em uma 

RPM, fazia esta instrução; na quinta-feira eu ia em outra RPM. A partir desta terça-

feira contava o prazo para a primeira e a segunda. Quando eu estava na terceira RPM, 

digamos assim, a RPM “C”, daí já estava a primeira entrando, e começando então. Foi 

escalonado, até todo mundo chegar lá no final nesta situação, e foi entrando assim e 

começou as primeiras instruções no final de julho. Daí que todo mundo foi capacitado 
e começou já em agosto, e daí foi se estendendo, e as últimas acabaram quase em 

dezembro, entrando em efetivo uso. Então isso foi a dinâmica de implantação foi 

assim. 
 

O processo de sensibilização foi planejado antes mesmo das capacitações, o que pode 

ser verificado com as declarações de C01: 

 

O processo de sensibilização partiu de uma avaliação do grau de maturidade da tropa 

para a utilização do equipamento, e uma vez que muitos policiais usavam, e uma vez 

que durante um ano foi feito o projeto piloto em algumas cidades, se imaginava que a 

implantação em larga escala já estava em grau de maturidade, e a tropa já estava 

eficientemente sensibilizada. Mesmo assim foi montado um programa de treinamento 

para multiplicadores, focando três questões. 

 

A primeira delas, o escopo e foco do projeto, que não tinha caráter correcional, mas 

de proteção ao policial contra acusações infundadas e fortalecimento das prisões pela 
melhor documentação dos procedimentos policiais; o aspecto técnico-operacional de 

manuseio das câmeras; e o terceiro a incorporação da câmera dentro do contexto tático 

do atendimento de ocorrências. Os multiplicadores-sensibilizadores foram treinados 

por uma equipe central em Florianópolis, e eram os encarregados da implantação do 

projeto, e de replicar o treinamento de sensibilização e os atores finais, que eram os 

policiais da ponta. 
 

Complementa ainda C01, quanto ao foco da sensibilização, que “foi explicado para a 

tropa na sensibilização sobre a questão técnica do uso da câmera, questão operacional em si,  

sobre o fluxo de informações e a questão jurídica, sobre a legalidade das câmeras e a prova 

como um todo, se utilizado no fluxo”. Quanto a estes aspectos, C01 repassa as dificuldades 

enfrentadas: 

Os três aspectos foram destacados. Na verdade o projeto acabou sofrendo resistência, 

nos dois aspectos, um deles corrigido depois. O primeiro deles é o contexto político 

da época da implementação, onde havia uma narrativa exacerbada de fortalecimento 

do uso da força, das práticas repressivas  pela polícia decorrentes do contexto político 

da época. Então isso gerou uma instrumentalização política dentro da Assembleia 
Legislativa, de alguns coletivos de ação política em relação a isso. 

 

Ainda quanto à forma como se desenvolveu a sensibilização, C02 narra que: 
 

Foi feito em duas etapas, [...] nós hoje temos em média dez mil e duzentos homens. 

Então o processo de sensibilização, para aqueles policiais já formados, foi realizado 

através de instruções de revitalização, por oficiais de todas as unidades. E como foi 

feito isso?  

 

Na época, o Comandante Geral [...] convocou um oficial de cada unidade operacional 

do estado, todos os Batalhões operacionais de área, Batalhões operacionais especiais 
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e Regiões de Polícia Militar para comparecer no auditório da FAPOM, para um 

serviço de sensibilização, junto aos seus policiais. Então, primeiro, foi sensibilizado o 

oficial, de preferência o oficial que trabalhava em serviço externo, ou seja, Tenentes 

e Capitães, Oficiais Intermediários e subalternos, porque estes são aqueles oficiais que 

têm mais contato diário com a tropa. Então o primeiro serviço de sensibilização foi 

feito com os oficiais. A missão desses oficiais era levar para a sua unidade de origem, 

e sensibilizar o efetivo naquela área através de instruções de revitalização, primeira 

parte com policiais formados. 

 

O segundo processo de sensibilização foi feito com aqueles policiais militares que já 
estavam cursando a Faculdade da Polícia Militar, seja curso de Cabo, Curso de 

Sargento, Curso de Soldado e Curso de Oficial, que na época tinha só o de Sargentos 

e de Cabos, se eu não me engano. Na sequência veio o curso de soldados. Tá certo, o 

de oficial foi este ano. Então, no processo para aqueles formados chamou-se o oficial 

de cada unidade operacional do estado, sensibilizou-se os oficiais e os oficiais ficaram 

de reproduzir esta sensibilização aos seus policiais na sua unidade, e os demais seriam 

sensibilizados na própria formação dentro da faculdade da Polícia Militar. 

 

Quantos aos aspectos, C02 repassa que: 
 

[...] estes três aspectos na questão da sensibilização, questão de legislação, de dizer 

que pode ser usada a câmera como prova, questão técnica e questão prática, o que é 

o equipamento e do fluxo de informações como procederia, essa era uma indagação  

feita. 

 
 

Algo que pode ser confirmado, haja vista sua participação nas capacitações iniciais: 
 

[...] eu participei da instrução de sensibilização dos oficiais como parte produtora do 

POP, Procedimento Operacional Padrão. Eu participei no auditório da sensibilização 

dos oficiais. Sim, explicou-se como era o funcionamento da câmera policial, quando 

ela seria acionada, até que houve, não sei se você recorda, no início ela seria acionada 
no J95, e aí houve uma grande polêmica, e foi para o J10 de forma remota. Aí,  do J10 

de forma remota passou para o J10 de forma manual. 

 

Aí houveram uns problemas, quando houve uma situação de troca de tiros, em que um 

rapaz estava com arma de airsoft, e houve uma ameaça armada contra o policial e o 

policial acabou alvejando e matou este cidadão. E não estava sendo filmado, porque 

ele viu e se deparou com a arma e usou de força letal. Então volta a ser acionada no 

J10 de forma remota. Então houve toda esta explicação, naquele dia, de como seriam 

descarregadas as informações. 

 

Era só tirar a câmera do suporte peitoral do policial e colocar naquelas docas, e 
automaticamente faria a transmissão para um computador, e ficaria ali arquivado, a 

parte de como o equipamento seria usado de forma eficiente, isto serviria de prova. Já 

tinha um, se não me engano, um acordo, um Termo de Cooperação técnica entre o 

Ministério Público estadual e a Polícia Militar. Inclusive eles que fizeram o 

financiamento da compra das câmeras, porque eles pediam isso já, para ter mais 

provas durante a instrumentalização da ação penal. Então tudo isto foi explicado nesta 

sensibilização dos oficiais em tropa. 
 

 

A fim de se possibilitar um dimensionamento do quantitativo que foi capacitado nas 

grandes unidades, foi indagado durante a entrevista se a equipe do INOVA, que ficou 

 
5 Os códigos J9 e J10 são utilizados pela PMSC para repassar as ações dos policiais militares em atendimento de ocorrências . Assim, J9 é o 

momento que o policial militar é acionado pela Central Regional de Emergência (CRE), para o atendimento da ocorrência, e J10 é o momento 

de chegada ao local e o atendimento propriamento dito. Entre o J9 e J10 existe o tempo de deslocamento. 
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encarregada de realizar as capacitações e as sensibilizações, dispunha de uma idéia do números 

de capacitados, ao que C03 respondeu: 

 

Olha, assim, só na primeira levada ali, de multiplicadores, foram mais ou menos umas 

sessenta pessoas, e daí cada RPM com doze pelo menos em cada reunião. Ali a gente 

tinha em média umas vinte e cinco a trinta pessoas. Somando vamos dizer que foram 

umas trezentas pessoas na segunda leva. Então eu creio que uma trezentas e cinquenta 

pessoas tiveram a capacitação direta comigo, pelo menos neste momento de 

implantação. 

 

Esta informação será importante, quando contraposta com os quantitativos que foram 

levantados na coleta da pesquisa quantitativa, entre capacitados e não capacitados, para operar 

as câmeras policiais individuais. 

A entrevista com os gestores teve como perguntas finais a indagação sobre os pontos 

positivos e negativos relativos ao projeto. Pontos positivos e negativos indicados por C01:  

Os pontos positivos foram os envolvimentos nos protocolos de aplicação tática, 

incorporando as câmeras à rotina dos policiais, o uso de multiplicadores para que o 

processo de implantação a ponta ocorresse sem uma supervisão adequada, e o 

acompanhamento da sensibilização e implantação por uma equipe central do 

comando. 

 

O segundo é que, na lógica inicial, o policial tinha uma série de dificuldades de acesso 
às próprias imagens filmadas. Isso gerava insegurança sobre o que havia sido 

documentado e de que maneira isto era visto, e quando nós fizemos o aperfeiçoamento 

do projeto, abrindo ao policial acesso por aplicativo no seu celular ou qualquer fonte 

de internet, as imagens produzidas por ele sobre o trabalho dele, o nível de resistência 

também reduziu. 

 

Com certeza, a utilização das câmeras, elas representam um avanço necessário e 

inevitável no trabalho policial militar sob a perspectiva da transparência e da prestação 

de contas do serviço público. Da mesma forma, representa um avanço necessário e 

inevitável do ponto de vista de segurança jurídica da autuação policial. 

 

O uso das câmeras acrescenta legitimidade à atuação da polícia, aumenta a capacidade 
do policial no uso de medidas duras previstas em lei, pela segurança jurídica da 

documentação do processo de tomada de decisão das condições existentes no local, 

de uma forma não sujeita a desconstruções em juízo ou perante a opinião pública, 

através das mídias sociais ou do exercício do jornalismo, e por último é uma prática 

que reproduz protocolos já existentes em outras áreas de aplicação da justiça criminal, 

então hoje em dia, nos dias atuais.  

 

O flagrante já é o audiovisual filmado. Então aquilo que se fala em juízo é sujeito a 

escrever, reescrever e apagar antes da assinatura e que está totalmente documentado 

nas suas expressões, nuances e objetividades. No inquérito policial gradativamente 

tem se tornado audiovisual também nas mesmas características. Processo é 
audiovisual e os depoimentos na justiça na fase já processual são gravados e a mesma 

coisa tem se aplicado as outras áreas de prestação de serviço público e privado. As 

suas gravações no serviço de atendimento ao consumidor são gravadas. As cirurgias 

hoje em dia são filmadas para a garantia de proteção do médico contra falsas 

acusações de erro médico. Então o amadurecimento e a ampliação deste projeto só 

tem a trazer frutos positivos para as corporações policiais. Mesmo que exija alguma 

adaptação de protocolos operacionais a médio e longo prazos, vão representar um 

grande avanço. 
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Conforme foi desenvolvida esta narrativa, se indagou sobrecolocar na questão 

preventiva quanto à questão comportamental de quem está sendo abordado. 

 

[...] o comportamento do policial, que tende a se tornar mais formalista, fazendo com 

que aumente a garantia jurídica, a segurança jurídica de sua conduta, e influencia o 

comportamento do cidadão que interage com o policial, sabendo que está sendo 
filmado, é mais contido, educado e respeitoso, influencia a conduta das pessoas que 

gravitam ao redor do atendimento policial, tanto no momento do atendimento como 

nos momentos sucessivos de apuração e prestação  de contas sobre as condutas 

realizadas. 

 

Uma das perspectivas levantadas por C02 é que, concomitantemente com as 

capacitações dos policiais que já são formados e trabalham por anos nas ruas, temos aqueles 

que adentram no Curso de Formação de Soldados e recebem esta capacitação no curso. 

Esta afirmação pode ser verificada no ANEXO F – Ementa da disciplina de Tecnologias 

em Segurança Pública II, a qual demonstra que o Aluno Soldado adota a tecnologia de forma 

natural já no curso. 

Para o Policial que está ingressando agora na Polícia Militar, ou seja, de 2019 para cá, 
que foi a primeira turma de Soldados inteiros, que foi em 2019, primeiro foi em 2017 

e o segundo foi em 2019, 2018 não teve, então, para o aluno soldado, o policial que já 

está ingressando, isto é parte da rotina da técnica policial. Então ele não tem 

resistência. Então são dois aspectos. Assim aquele policial que foi ensinado, educado, 

foi treinado sem uso da câmera, e depois o policial que já chegou na geração usando 

câmera direto. Então para ele é um equipamento diário do policial militar, já não teve 

aquela resistência de: “Oh, por que uso esta câmera?”, “Por que tenho que ser 

vigiado?”. É um equipamento, assim como a Inglaterra já usa há muito tempo, já usa 

inclusive na viatura de seu policial americano, que já entenderam como um serviço de 

segurança ao policial militar, que vai dar salvaguarda à ação dele, como um dos 

motivos do uso das câmeras policiais. 

 

Para C03, como pontos positivos:  

[...] eu vejo que as outras instituições reconheceram de uma forma muito positiva o 

projeto. As outras instituições não olharam problemas que nós olhamos internamente. 

Então o judiciário, o Ministério Público, eles ansiavam a todo momento pela imagem, 

mas não olhando para a ação do policial, mas para a ação do que estava acontecendo 

na rua, como uma prova do que eles precisavam para o processo. Então eles ansiavam 

isto. Eles não estavam preocupados, porque vamos fiscalizar a polícia, e os policiais 

estavam muito preocupados na ação de serem fiscalizados. Então nós, que estávamos 

na gestão do projeto, quando indagados pelo Ministério Público, diziam: “Cara, mas 
qual é o problema?”. 

 

O problema é que o policial tem medo de chegar lá, dizer: “Polícia. Parado. Mão na 

cabeça. E soltar um palavrão.”. Ele acha que vai ser punido, ou porque ele esta lá, em 

uma filmagem, e aparece o companheiro dele, sem uma cobertura, ou porque está com 

o fardamento equivocado, e ele vai ser punido por isso, ou mesmo pela forma ou 

linguajar, e vai achando que vai ser punido, e ele vai chegar na hora da audiência e 

vai se colocar esta imagem, e a defesa vai deitar e rolar sobre suas ações. Então ele 

tem muito medo, e o judiciário não estava esperando isso, não. Mas isso é de menos, 

entendeu? Isto aí, é muito fácil de justificar. E este choque de posições e de 

manifestações, que fez o grau de engajamento cair. E daí com a politização também 

dá discussão, né? Então, as associações de classe entrando, Deputados, isso chegou 
até o Governador do Estado,  se chegou estas questões. Então esta escalada no âmbito 

político também fez diminuir o engajamento. Então por isso várias questões que 
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vieram a posteriori. Mas, na minha sincera visão, é que mesmo com todos os vieses 

que este projeto tomou, ele é algo que vai se maturar ao longo do tempo. 

 

Então, eu sempre falava para os alunos soldados: “Pode ser que daqui a oito anos a 

gente se encontre aqui, em uma sala de alunos sargentos, e vocês venham falar para 

mim: “Pô Capitão, perdemos um tempo danado lá no passado falando de câmeras, e 

não existe mais,”. Ou vocês vão falar para mim: “Capitão, a gente nem mais discute, 

todo mundo usa e não fala mais nada.”. Então é uma coisa que vai ser maturada ao 

longo do tempo, se nós conseguirmos passar por isso. É nesta transformação que 

depende mais de uma transformação de consciência. 
 

Tem várias situações. Eu acho que a gente vai conseguir fazer implementar,  saindo 

uma instituição muito forte, extremamente forte e muito coesa. Agora, se nós não 

conseguirmos botar para funcionar da forma adequada e tivermos que dar uma passo 

atrás, olha, não era o momento deste projeto, vai mostrar que nós precisamos evoluir 

muito mais em vários aspectos. 

 

É o que a gente precisa. A imagem que nós olhamos no espelho não é a imagem que 

temos construídos dentro de nós né? Então o projeto de câmeras ele tem este viés, de 

você olhar a primeira vez que a gente está se olhando para o espelho, e muitas vezes 

a gente não gosta da imagem que vê, então a gente tem que ter um olhar claro. Será 
que eu sou feio assim? E admito que  sou feio assim e vou ser feliz, ou eu vou quebrar 

o espelho? Então estas questões institucionais, que vamos ter que pensar, estudar e 

verificar, eu sempre falei: “O problema não é câmera, não é quem tá implementando, 

ou quem comprou. O problema é um problema de ideias, e  de alinhamento 

institucional, ou do que está se passando”. 

 

Os pontos negativos, a que C01 denominou como os pontos de melhoria do processo: 

[...] a estrutura da sensibilização focou mais nos aspectos operacionais do que nos 

comportamentais do uso do equipamento, fazendo com que a sensibilização em alguns 

lugares não superasse totalmente os temores e as resistências locais ao uso do 

equipamento. Estes temores e resistências estavam associadas ao emprego das 

câmeras em caráter correcional, para corrigir condutas, para eventual punição e as 

limitações que isso poderia impor à atividade operacional. Então, se hoje eu fosse 

melhorar o processo, eu aumentaria o tempo de sensibilização, com um período maior 

dedicado à questão do convencimento, em relação ao tempo dedicado ao manuseio 

operacional. 

 

 C01 repassou ainda: 

Na verdade, o projeto acabou sofrendo resistência nos dois aspectos, um deles 

corrigidos depois. O primeiro deles é o contexto político da  época da implementação, 
onde havia uma narrativa exacerbada de fortalecimento do uso da força, das práticas 

repressivas  pela polícia decorrentes do contexto político da época. Então isso gerou 

uma instrumentalização política dentro da Assembleia Legislativa, de alguns coletivos 

de ação política em relação a isso. 

 

 C02 iniciou a narrativa colocando os problemas enfrentados no projeto piloto, na cidade de 

Tubarão, em 2017: 

[...] agora eu estou falando do feedback que recebi de Tubarão, do 5º Batalhão de 

Polícia Militar, que na época era comandado pelo Tenente Coronel Lisboa. Toda nova 
técnica ela causa uma certa resistência. Então alguns policiais não se sentiam 

confortáveis em utilizar a câmera para a atividade policial, porque muitos se 

consideravam vigiados e não salvaguardados pelo uso da câmera, eles se sentiam com 

mais um artefato do estado para vigiar a ação deles, e não o de salvaguardar a ação 

dele. 
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E de repente o cidadão está ileso, e daqui a pouco ele aparece com um monte de lesões 

e diz que o policial bateu nele, e isso a câmera vai salvaguardar. O policial não 

conseguiu entender isso aí. Então isso para mim foi o principal obstáculo. Se você 

tratar agora, voltando para a faculdade da Polícia  Militar, onde eu ministro instrução 

de técnica policial e operação de polícia, trabalhar com o policial que está ingressando 

agora, isso é algo natural para o policial. Para o policial antigo isso foi um obstáculo, 

aquele que já está formado, há alguns anos trabalhando na rua, que tem que quebrar o 

paradigma. 

 

C03 explana sobre o tema, denominando-o como obstáculos: 

[...] o principal obstáculo foi o engajamento. Então assim a concientização da tropa e 

o engajamento para o início do projeto foi um obstáculo bem grande, porque a tropa 

recebeu com muita desconfiança o projeto. Isso aí é um fato. Isso era esperado. Do 

que a gente acompanhou no mundo, nenhuma polícia conseguiu colocar este projeto 

em ação sem um certo problema de engajamento. 

 

Em paralelo com outras instituições no mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, que 

são lugares que mais usam estes equipamentos, é normal as guarnições, quando vão 
atender, ficam à disposição. Eles fazem assim: “Quem quer ser voluntário para usar a 

câmera?”. 

 

O voluntário vai lá e escolhe qual vai ser a sua benéfice, pois se você for voluntário,  

recebe uma escala melhor, uma folga a mais, então se dá algumas benéfices para ser 

voluntário, e ele começa a usar, e a partir da experiência da pessoa que fosse voluntária 

e olha, é bom, não é, e tal, e  a tropa vai aderindo aos poucos. No nosso caso de uma 

maneira global a gente não teve este tipo de atitude. 

 

A narrativa de C02 sobre “sua” perspectiva de pontos negativos: 

[...] muitos policiais resistiram ao uso da câmera, e resistem até hoje, não gostam e se 

sentem vigiados. Não é que é um ponto negativo da câmera, é um ponto negativo do 

usuário da câmera. Ponto negativo do uso da câmera não vi nenhum. 

 

Eu sempre falei, inclusive nas revitalizações que eu dei, se você agir tecnicamente, 

mas dizem: “[...] não podemos mais nem falar um palavrão  que vamos ser punidos 

por ter falado um palavrão”. Às vezes, no calor da ocorrência, você vai soltar um 

palavrão; o que você não pode fazer é cometer abuso e crime. 
 

[...] muitos resistem até hoje ao uso da câmera. Vai ter que ser trabalhado um pouco 

mais, e ser trabalhado diariamente. É um serviço de oficial de dia, do sargento 

adjunto, de cada local, de cada Batalhão, em cada serviço ficar relembrado isto aí. 

Então na sensibilização é isso aí. 

 

 C03 auxiliou quanto aos problemas enfrentados, sugerindo o que deveria ser refeito: 

Vamos começar de trás para frente. Se fosse para fazer novamente, a minha sugestão, 

que era a sugestão inicial, é que fossemos fazer de uma forma mais lenta e gradual, 

pois algo que a gente fez em três ou quatro meses... na minha opinião, acho que 

deveria ter levado um ano, por exemplo, bem lento e gradual. 

 

O que nós faríamos, é que pegaríamos uma RPM, implantariamos naquela RPM e a 

gente ficaria ali, sei lá, um mês ou dois, monitorando “as veras” (valendo de verdade 

aquele teste), e vendo todas as repercussões, positivas e negativas, e depois, faria uma 

reunião de feedback: “Isto aqui precisa modificar, melhorar e tal”. Vai para uma outra, 
porque o volume de problemas e de coisas positivas foram extremamente grandes, em 

um curto espaço de tempo. 

 

Então, assim, claro, o que foi que tudo que poderia dar errado deu em um intervalo 



64  

muito pequeno, e foi muito difícil trabalhar outros parâmetros, porque havia os 

parâmetros tecnológicos a serem acertados. Então o desenvolvimento de sistema, o 

uso do equipamento e tal, e os parâmetros pessoais do projeto, engajamento, 

mudanças, doutrina, ensino e toda esta parte ali, então eu, na minha sincera opinião, 

levaria muito mais tempo, um ano implantando, bem gradativo mesmo, para que não 

se sentisse tanto impacto na tropa. 

 

Para que a tropa percebesse assim, e a gente pudesse que alguns problemas que 

ocorreram no momento da nossa implantação, a questão da politização do uso da 

câmera... Então houve manifestação de políticos a favor,  a favor não, mas a maioria 
de políticos contra, problemas de engajamento, de desgaste, então estas situações 

foram muito danosas no andar do projeto. Então isto precisou estes impactos em outras 

instituições. Então, se fosse para fazer de novo, faria isso.  

 

Dando sequência às analises dos dados, pode ser verificado, na Tabela 2 – Frequência de 

codificação por entrevistado, que a mesma apresenta a frequência de codificação por gestor do 

projeto, e nela é possível inferir que a maior frequência de elementos do projeto aparece com 6 

marcações. A com menor frequência aparece com uma marcação. 

 

 

Tabela 2 – Frequência de codificação por entrevistado 

Código C01 C02 C03 Total 

Origem do projeto das câmeras policiais individuais 1 2 1 4 

Fases do projeto 1 1 1 3 

Instituto Igarapé 1 0 0 1 

Processo de sensibilização 2 2 2 6 

Pontos Positivos 1 1 2 4 

Pontos Negativos 1 2 2 5 

Total 7 8 8 23 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

Os relatos dos gestores e as informações obtidas puderam ser comparadas, através da 

codificação, a fim de promover o entendimento sobre a realidade de como foi idealizado o 

projeto e como foi implementado na prática. 

Quanto aos papéis, destaca-se que os gestores atuaram de forma ampla, pois foram 

responsáveis pela visão de produto e priorização das atividades a serem executadas. Também 

executaram atividades em conjunto com os demais membros da corporação, participando e 

acolhendo decisões da equipe quanto à forma de realização das tarefas. 

 

4.3  DESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS NA GESTÃO DE INFORMAÇÕES 

DO PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO QUANTO AO USO DAS CÂMERAS 

INDIVIDUAIS 
 

As duas perguntas abertas do formulário eletrônico coletaram impressões dos policiais 
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militares que, conforme será verificado  nos capítulos subsequentes da abordagem quantitativa, 

atuam na atividade operacional, utilizam o PMSC Mobile, e usam ou já usaram as câmeras 

policiais individuais.  

As respostas destas perguntas abertas, após codificadas, foram categorizadas em 

“opinião negativa e crítica a processos e equipamentos”, “opção que apresente alternativa para 

melhoramentos” e “opinião positiva”. 

Houve respostas que representavam 7 códigos iguais, que foram observados em 

proporções diferentes nestas perguntas: “resposta negativa ou depreciativa”, “resposta 

criticando a questão tecnológica”, “resposta criticando as capacitações”, “resposta ligada à 

forma de acionamento”, “resposta ligada ao fluxo de informações”, “resposta ponderada” e 

“resposta positiva”. Dos 180 respondentes da pergunta 15 e 187 respondentes da pergunta 16, 

no que se tratava de respostas negativas, na pergunta 15: 

Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.  

A gestão das imagens precisa ser autorizada pelo operador.  

É um absurdo ter algo no seu peito que filma o dia todo.  

Será que alguém se perguntou quanto estresse isso causa ao policial? 

 

E na pergunta 16: 
 

Não há amparo legal suficiente e adequado no Brasil para que o policial que utilize as 

câmeras individuais, deixando muitas vezes o policial acuado, com medo, durante o 

atendimento das ocorrências, também com medo de responder administrativamente 
(corregedoria) e criminalmente (judiciário), não se concentrando realmente na 

resolução da ocorrência, com isso trazendo malefícios psicológicos ao Policial. 

Infelizmente não temos o suporte jurídico e administrativo para utilizar a câmera 

individual, e a sociedade não está evoluída de tal forma para que o policial tenha 

amparo para atuar com câmera individual. 

 

          Em respostas depreciativas: “Quanto à gestão da informação não tenho opinião, pois a 

nossa única preocupação é a cobrança, e que a câmera esteja ligada na hora da ocorrência; caso 

não esteja, somos punidos.”. 

Outro exemplo de resposta depreciativa: “A câmera serve apenas para acabar de vez 

com a fé pública, pois após a implementação da câmera a palavra policial nada vale sem as 

imagens.”. 

As respostas criticando a questão tecnológica na pergunta 15: “Equipamentos não 

funcionam direito, às vezes não paream com o smartphone, às vezes não iniciam gravação e às 

vezes não param a gravação.”. Já na pergunta 16: 

 

Somente as câmeras não têm capacidade para durar o turno de 12 horas de serviço, 

sendo que em muitas ocorrências fica prejudicada a filmagem, pois quando não acaba 

a bateria durante a ocorrência, acaba um pouco antes do deslocamento, não sendo 

possível fazer a troca do equipamento antes de ir atender a ocorrência. 
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Quanto às respostas criticando as capacitações, na pergunta 15, temos como exemplos: 

“Deveria haver uma capacitação maior e mais frequente, tanto para a tropa quanto para as 

seções técnicas de unidades isoladas, uma vez que houve apenas para os batalhões e ocorrem 

frequentes trocas nos efetivos dessas seções técnicas.” e “Deveria ser feito um treinamento.”. 

Nas duas perguntas na sequência, referentes às respostas ligadas à forma de 

acionamento: “A câmera deveria voltar a ligar somente com o J10.” e “As câmeras por várias 

vezes geram desconforto ao policial na solução da ocorrência. Ou até na intimidade entre a 

guarnição no deslocamento. Deveria ser de autonomia do policial o momento de ligar e desligar, 

dependendo da necessidade da ocorrência.”.   

Estas foram às respostas que tiveram conotação basicamente negativa. Em seguida, 

apresentam-se as respostas que dão opções de melhoramentos, em relação às opiniões dos 

policiais militares respondentes, assim como respostas ligadas ao fluxo de informações, na 

pergunta 15, como uma das respostas: “Todos os componentes logados/assumidos na guarnição 

deveriam poder ter acesso às imagens filmadas pela câmera, e não apenas o usuário da matrícula 

que informou estar utilizando a câmera.”.  

Já na pergunta 16: “O policial deveria ter acesso imediato das imagens e filmagens da 

câmera policial, pois se precisar comprovar alguma situação no ato da abordagem não é 

possível.”. 

Como uma das respostas ponderadas, na pergunta 15: “A interpretação de ocorrências 

pelos gestores deve levar em conta o nível da ocorrência, os envolvidos, o crime, o local. O 

excesso de abertura de PADs desmotiva a tropa, e falo de interpretações, não de conduta 

ilegal.”. Assim como na pergunta 16: 

 

Minha crítica construtiva é, caso o militar precise das filmagens da ocorrência que 
participou para provar no processo a injusta acusação, era para ser mais simples o 

processo de aquisição das imagens. Resumindo, cada militar teria a sua senha e, 

tirando a imagem, a responsabilidade é do militar em guardar e usar conforme a 

legalidade, ou seja, pelo menos nós poderíamos ver para procurar sempre melhorar 

nos atendimentos. 

 

               Isoladamente as respostas positivas, na pergunta 15, sendo repassadas amostras das 

respostas das mesmas, respectivamente, como: “Acho que os envolvidos passaram a se portar 

melhor com o uso das câmeras.”.  

Respostas positivas na pergunta 16: “A ideia é excelente quanto a resguardar a fé pública 

do policial; se precisa de uma materialidade e o policial sabe usar a câmera, ela está garantida”. 

Dando sequência às analises dos dados, pode ser verificado – na tabela 3.  
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Tabela 3 - Frequência de codificação por pergunta aberta 
Código P15 P16 Total 

Resposta negativa ou pejorativa 77 115 192 

Resposta criticando a questão tecnológica 25 15 40 

Resposta criticando as capacitações 11 1 12 

Resposta ligada à forma de acionamento 18 36 54 

Resposta ponderada 10 5 15 

Resposta ligada ao fluxo de informações 27 1 28 

Resposta positiva 12 14 26 

Total 180 187 367 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

Os relatos dos policiais militares que desejaram responder às perguntas abertas puderam 

ser comparadas, através da codificação, a fim de descrever a sua percepção na gestão de 

informações do processo de sensibilização. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 
A análise dos dados da presente pesquisa iniciou após a verificação do referido tema, da 

sua problematização, de como foi a percepção do policial militar quanto à gestão da informação 

no processo de sensibilização para o uso das câmeras policiais individuais na PMSC. 

Assim, foi necessário construir uma base teórica, a fim de que, inclusive, possibilitasse 

desenvolver o objetivo geral e, a partir dele, os objetivos específicos, os quais precisaram de 

abordagens diferentes. 

Nos objetivos específicos a) delimitar qual foi o processo da gestão da informação para 

uso das câmeras, usado pela PMSC; b) investigar junto aos gestores, como foi o processo de 

sensibilização para o uso das câmeras individuais na PMSC; e d) descrever a percepção dos 

policiais na gestão de informações do processo de sensibilização quanto ao uso das câmeras 

individuais, utilizou-se a abordagem qualitativa, objetivando-se coletar informações com mais 

profundidade a respeito do processo de sensibilização, com todo o embasamento bibliográfico 

e documental necessário para o desenvolvimento inicial da pesquisa, enquanto as entrevistas 

com os gestores do projeto de implementação, assim como o questionário quantitativo, com 

perguntas de respostas abertas, possibilitando abordar subjetivamente as respostas. 

A pesquisa é exploratória, e utilizou-se do estado da arte, pelo qual determinou as fontes 

bibliográficas e documentais, dentro e fora da PMSC, que possibilitaram subsidiar a pesquisa, 

as entrevistas, como relatado no capítulo 4. 

 Estas entrevistas contemplaram o proposto, da mesma forma que o questionário, por 

meio de formulário eletrônico, que seguiu inicialmente métodos estatísticos para cálculo da 

amostra pretendida, mas que, como exposto no subcapítulo 6.2, necessitou ser readequado. 

A proposta quanto ao que se pretende descobrir com os dados depende de cada objetivo 

específico, pois o objetivo específico “a” possibilitou delimitar não somente o processo de 

gestão da informação, como também a contextualização da PMSC e do projeto das câmeras 

policiais individuais. 

Já  as entrevistas com os gestores possibilitaram montar as peças que faltavam sobre 

como foi idealizado e implementado o projeto, além do processo de sensibilização, e o 

questionário, nas perguntas com respostas abertas, possibilitou descrever a percepção dos 

policiais na gestão de informações do processo de sensibilização. 

Estes objetivos específicos foram coletados com instrumentos de coleta diferentes, que 

proporcionaram dados qualitativos e quantitativos que, analisados conjuntamente com o 

referencial teórico, conduziram para uma resposta ao problema de pesquisa, que é repassada 
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nas considerações finais. 

Foi ainda possível alcançar o objetivo geral proposto, de verificar a percepção do 

policial militar sobre a gestão da informação no processo de sensibilização das câmeras policiais 

individuais na PMSC. 

Para tanto, no capítulo 1, verificaram-se as origens da PMSC,  além da relação sobre o 

grau de escolaridade de seus membros e os processos de assimilação de algumas novas 

tecnologias nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado e neste século, assim como os contatos 

entre as diferentes gerações dos policiais militares e sua sensibilização para adoção de novas 

tecnologias. 

 São repassadas, ainda, informações sobre câmeras usadas por policiais em seus 

uniformes, com as diversas designações existentes e as suas origens no mundo, no Brasil e no 

estado, assim como as consequências de o policial não receber ou receber inadequadamente a 

capacitação, e o processo de sensibilização para o uso das câmeras policiais individuais, para 

ele mesmo, para a corporação e para a Sociedade. 

Quanto a isto, foi explicitada a justificativa para a elaboração da presente pesquisa, além 

da importância e a preocupação com a adoção das câmeras corporais em todo o mundo, 

evidenciando-se que são necessárias regras claras quanto ao seu uso, e que, a nível mundial, 

existem associações que representam o pensamento vigente das agências encarregadas pela lei, 

que consideram um sucesso a adoção desta nova tecnologia. 

No Brasil, temos uma implantação mais recente por corporações de alguns estados, mas 

com resultados positivos que são quantificáveis e relevantes. No caso do estado de Santa 

Catarina, tivemos alguns percalços na história da corporação quanto à adoção de novas 

tecnologias sem o devido processo de sensibilização, que serão repassados nas considerações 

finais através de pesquisa científica os resultados obtidos. 

O capítulo 2 trata da fundamentação teórica, apresentando inicialmente a importância 

das provas audiovisuais disponibilizadas pelas câmeras policiais individuais, cujo projeto está 

incluso no Processo de Implementação de tecnologias pela PMSC. 

Na sequência, é repassado que a  utilização das câmeras é de suma importância para os 

operadores, para a corporação e para a sociedade, pois a  disponibilização do acesso à 

informação é uma necessidade motivadora para um melhor desempenho interno da Corporação, 

seguindo o entendimento de Silveira e Rodrigues (2016, p. 728, grifo nosso):  

 

[...] o sentido que as pessoas encontram no seu trabalho depende não só de fatores 

pessoais, mas também de fatores tais como autonomia, reconhecimento, 

desenvolvimento e crescimento, e uma coisa importante a se analisar é que nem 
sempre as organizações oferecem tais possibilidades. 
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Verificou-se que o processo de sensibilização da gestão da informação, se realizado de 

forma equivocada, pode ser encarado pelos operadores como uma forma de ‘retirar a sua 

autonomia’; já quando o processo for adequado, haverá o entendimento ‘da manutenção desta 

autonomia’. 

Para o processo de sensibilização ter a eficácia necessária, deve levar em conta as 

percepções daqueles que a estão recebendo. Desta forma, Smykla et al. (2015, p. 426, tradução 

nossa) destaca um fato importante verificado em outras instituições policiais que adotaram esta 

tecnologia, que é “[...] a falta de atenção da pesquisa sobre as percepções daqueles que 

participam do processo de implementação”. 

Informação importante neste capítulo, também, é relativa à ciência da informação ser o 

campo científico mais adequado para abordar a presente pesquisa, como declara Araújo (2020, 

p. 8): 

A ciência da informação que se faz, hoje, é mais atenta à complexidade dos fenômenos 

estudados, buscando ver a imbricação entre documentos (ou registros de 

conhecimento), mediações (tecnológicas, institucionais) e saberes (culturas, 

memórias, conhecimentos coletivos) [...]. 

 

O mesmo capítulo aprofunda as informações sobre como as câmeras corporais são 

denominadas e quando foram implementadas nos níveis mundial, brasileiro e catarinense, vindo 

a detalhar a idealização do projeto, a parceria entre PMSC e poder judiciário estadual, que 

possibilitou a aquisição dos equipamentos e, neste ínterim, as colaborações do instituto Igarapé. 

Em uma sequência temporal, foram elencadas desde o projeto piloto até as unidades da 

PMSC em todo estado que receberam os equipamentos, sendo, ainda, disponibilizados todos os 

dados relativos ao processo de aquisição sobre quantitativos adquiridos, valores gastos, 

memorial descritivo de hardware e software, além da integração com outras ferramentas 

tecnológicas, empregadas atualmente pela corporação, como o PMSC Mobile, incluindo, de 

forma pontual, como foram desenvolvidas as capacitações nas quais se desenvolveu o processo 

de sensibilização, que foi compreendido de forma ampla, com as entrevistas com os gestores 

do projeto.  

O terceiro capítulo tratou da caracterização da pesquisa e dos procedimentos 

metodológicos utilizados para a sua operacionalização, quanto aos objetivos sendo exploratória, 

seguindo o método indutivo, com abordagem quanti-qualitativa, com os instrumentos de 

pesquisas bibliográfica e documental, além de entrevistas e questionários.  

Proporcionou verificar quais foram os cenários na época de criação e implantação no 

período de 2017 a 2019, e qual foi o foco das entrevistas com os gestores do projeto, e em 2021 
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com o projeto implementado com os operadores das câmeras policiais individuais através do 

questionário com perguntas fechadas e abertas. 

O capítulo 4 foi sobre os dados coletados, usando, para tanto, a análise documental, a 

análise de conteúdo, conforme Bardin. 

A pesquisa bibliográfica e documental proporcionou a base para resposta do objetivo 

específico “a”, além da base para o desenvolvimento dos demais objetivos e seus referenciais 

teóricos, enquanto a análise de conteúdo utilizada no objetivo específico “b” para as entrevistas 

com os três gestores do projeto, e “d” com as respostas das perguntas abertas de parte dos 

operadores das câmeras policiais individuais respondentes, haja vista serem duas perguntas 

optativas, e possibilitou cruzar os dados com o que foi verificado através da análise estatística 

descritiva. 

As pesquisas bibliográfica e documental possibilitaram fazer um recorte inicial do que 

seriam os equipamentos e suas finalidades, além do processo pelo qual os mesmos são 

fornecidos aos policiais militares no início do serviço. 

O acionamento dos equipamentos segue o que é determinado, de forma que já houve 

momentos em que os policiais militares acionavam e desligavam os equipamentos, sendo 

verificado, no momento presente, que estes procedimentos são realizados remotamente pelas 

Centrais de Emergência. 

Estas informações coletadas são descarregadas, ao final do turno de serviço destes 

policiais, em equipamentos denominados docas, que impedem qualquer forma de adulteração 

ou destruição de provas audiovisuais, e o acesso é feito somente por autoridades específicas da 

polícia militar, polícia civil e poder judiciário. 

 Assim, as gravações são utilizadas como provas probatórias das condutas e do 

desempenho dos policiais militares no atendimento de ocorrências, dispondo da gestão do fluxo 

de informações quanto ao uso dos equipamentos, coleta de informações, armazenamento e, caso 

necessário, de análise e uso destas informações como provas. 

Pela análise de conteúdo, conforme Bardin, foi possível codificar, categorizar e analisar 

os dados, o que possibilitou verificar que todos os gestores consideram a proposta da criação e 

implementação das câmeras policiais individuais como fundamentais para a corporação, como 

pode ser verificado em C01: 

Com certeza, a utilização das câmeras, elas representam um avanço necessário e 

inevitável no trabalho policial militar sob a perspectiva da transparência e da prestação 

de contas do serviço público. Da mesma forma, representa um avanço necessário e 
inevitável do ponto de vista de segurança jurídica da autuação policial. 

 

 Repassando C03: “Eu acho que a gente vai conseguir fazer implementar,  saindo uma 
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instituição muito forte, extremamente forte e muito coesa.”. 

Pode-se observar a explicação das perspectivas diferentes dos policiais militares que 

adentraram na corporação e receberam a capacitação nas esferas jurídica, tecnológica e técnica 

e dos que receberam depois de formados, como discorreu C02: 

 

Para o Policial que está ingressando agora na Polícia Militar, ou seja, de 2019 para cá 

[...], então, para o aluno soldado, o policial que já está ingressando, isto é parte da 

rotina da técnica policial. Então ele não tem resistência. Então são dois aspectos. 

Assim, aquele policial que foi ensinado, educado, foi treinado sem uso da câmera, e 

depois o policial que já chegou na geração usando câmera direto. Então para ele é um 

equipamento diário do policial militar, já não teve aquela resistência [...]. 

 

Desta forma, a espectativa destes gestores é da aceitação do uso da câmera policial 

individual, com o decorrer do tempo, principalmente pela renovação do efetivo, que já receberia 

o treinamento em sua formação como Soldado. 

Em contrapartida, estes mesmos gestores repassaram que existe a necessidade de 

melhoramentos quanto à questão da capacitação e efetivamento de sensibilização, assim como 

da gestão do serviço operacional, como afirmou C01, que se “exija alguma adaptação de 

protocolos operacionais a médio e longo prazos”. 

Já quanto ao tempo que foi disponibilizado, por se tratar de um projeto inédito no 

seguimento policial militar, pela expertise de C03 nas capacitações: “Se fosse para fazer 

novamente, a minha sugestão, que era a sugestão inicial, é que fossemos fazer de uma forma 

mais lenta e gradual, pois algo que a gente fez em três ou quatro meses, na minha opinião, acho 

que deveria ter levado um ano por exemplo, bem lento e gradual.”. 

Esta perspectiva foi corroborada por C02, tanto no processo de capacitação como no uso 

diário do policial militar e de sua sensibilização: “[...] muitos resistem até hoje ao uso da 

câmera. Vai ter que ser trabalhado um pouco mais, e ser trabalhado diariamente. É um serviço 

de oficial de dia, do sargento adjunto, de cada local, de cada Batalhão, em cada serviço ficar 

relembrado isto aí. Então na sensibilização é isso aí.”  

Desta forma, pela verificação junto a estes gestores, a proposta foi realizada não da 

forma ideal, que, no caso, necessitaria de mais tempo de maturação, além de um processo 

contínuo de capacitação e sensibilização dos policiais militares em suas unidades operacionais, 

por seus comandantes imediatos. 

Além disso, há necessidade de dispor-se dos procedimentos operacionais, os quais 

necessitam ser readequados, mas que podem, no decorrer do tempo, melhorar, com a troca do 

efetivo na reserva remunerada, pois os que estão são naturalmente mais reativos, por não terem 

o contato com esta tecnologia em sua formação, sendo que os novos policiais militares já 
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adotam o equipamento de forma natural. 

Em contrapartida a esta perspectiva, realizou-se uma avaliação paralela com uma 

resposta das perguntas abertas, do formulário eletrônico, que é considerada com viés positivo: 

“Acredito sim que em algumas situações trata-se de uma ferramenta a qual proporciona ainda 

mais materialidade, a fim de garantir que nosso trabalho seja eficiente. Porém, em outros 

momentos, inibe a progressão da ocorrência para o fim o qual traria o resultado almejado”.  

Apresenta-se uma contraposição, como verificado em FARDAS (2019): “Pesquisa 

americana, feita pela Universidade George Mason, em 2018, indicou que a redução no abuso 

da força é maior quando não é o policial quem decide ligar ou desligar a câmera”.  

Esta mesma pesquisa auxilia a responder sobre as progressões em ocorrências:  

 

Os pesquisadores descobriram que os policiais apoiaram o uso de câmeras corporais 

à medida que ganharam mais experiência com elas, porque acreditam que as câmeras 
reduzem reclamações frívolas. O estudo também mostrou que o uso de câmeras 

corporais pela polícia não levou ao policiamento, também conhecido como “efeito 

Ferguson”, no qual os policiais deixam de ser produtivos em suas funções. As câmeras 

não parecem desencorajar os contatos da polícia ou atividades iniciadas por oficiais, 

nem ter qualquer efeito perceptível nas taxas de prisão.  (LUM, 2019, n. p.). 

 

Após esta etapa que traz a abordagem qualitativa, verificada na metodologia, nos dados 

coletados e na análise dos resultados, será apresentada a abordagem quantitativa do problema. 
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6  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS QUANTITATIVOS 
 

Inicialmente, procurou-se conceituar a metodologia. Na sequência, efetuou-se a 

classificação da pesquisa. Quanto à sua abordagem quantitativa, foram feitos os cálculos 

estatísticos pertinentes, desenvolvendo uma análise estatística descritiva. 
 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  
 

Na presente pesquisa, quanto à abordagem quantitativa, são utilizados alguns 

instrumentos, dentre eles tabelas e gráficos, a partir de instrumentos estatísticos, iniciando-se 

pela utilização do recurso de tabela dinâmica do software Excel® sobre os dados brutos 

coletados, conforme figura 21 no exemplo de tabela dinâmica empregada, obtiveram-se as 

tabelas de contingência observadas (figura 22) e criaram-se as tabelas de contingências 

esperadas, apresentadas em exemplo na figura 23, com exemplo de tabelas de contingência 

empregadas. 

Figura 21 - Exemplo de tabela dinâmica empregada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O coeficiente de contingência modificado (C*) tem a característica de medir a força de 

associação entre duas variáveis categorizadas; no presente caso, são as perguntas do 

questionário fechado.  

Ele varia de zero (mais fraco grau de associação) até 1 (mais forte grau de associação). 

Usualmente C* acima de 0,5 indica que a associação entre as variáveis não pode ser descartada. 

Para ser calculado, é necessário serem calculadas anteriormente  as tabelas de 

contingência obsevadas e esperadas. 
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A tabela de contingência de dados observados é composta por duas variáveis 

categóricas. Neste exemplo temos quem participou da capacitação e quem considera que as 

informações repassadas foram suficientes para o  uso adequado da câmera policial individual, 

com respostas “sim” e “não”. Para calcular com base nestes dados os valores esperados: 

 

Eij= (total da linha) (total da coluna) 

                         Total geral 

Na figura 22, temos os cálculos da tabela de contigência dos dados observados, que 

possibilitarão calcular a tabela de contingência esperada na figura 23: 

E não x não =  (168) * (254)/786 = 54,29 

E não x sim = (168) * (532)/786 = 113,71 

E sim x não = (618) * (254)/786 = 199,71 

E sim x sim = (618) * (532)/786 = 418,29 

 

Figura 22 - Exemplos de Tabelas de Contingência observadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 23 - Exemplos de Tabelas de Contingência esperada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A partir dos cálculos de contingência observados e esperados, é calculado o X2 (qui-

quadrado), que é a somatória ( ∑) dos valores observados (O) menos os valores esperados (E), 

elevados ao quadrado e divididos pelos valores esperados 

 verificado no apêndice D como (0-E)^2/E 

 

X2= (0-E)^2/E 
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X2= (129-54,29)2/54,29  +  (125-199,71)2/199,71 + (39-113,71)2/113,71 + (493-418,29)2/418,29 

X2= 193, 19 

 

Dispondo dos valores relativos ao “X2”,  ao “k”, que é o mínimo do número de linhas e 

número de colunas da tabela, no caso do exemplo temos as linhas sim e não e as colunas sim e 

não, ou seja, o k=min (2,2)=2, e  com “n” como o tamanho da amostra, no caso é a  somatória 

entre colunas e linhas, que é 786, possibilitando calcular o coeficiente de contingência 

modificado [C*] verificado na figura 24.  

 Como descreve Barbetta (2002), possibilitando verificar se foram encontradas 

associações entre as variáveis pesquisadas, a síntese dos cálculos do presente estudo é 

apresentada no apêndice D. 

 

Figura 24 - Coeficiente de Contingência Modificado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

C*= √
2∗193,10

( 2−1)∗(786+193,19)
 

2
      C*= √

396,38

( 1)∗(979,19)
 

2
       C*= √

396,38

( 1)∗(979,19)
 

2
        C*=0,62816 

 

Assim como C*>0,5 a hipotese do acaso é rejeitada, quanto a se as variáveis sejam 

independentes entre si, ou seja, foi encontrada associação entre as variáveis, neste caso, as 

capacitações irão influenciar nas informações suficientes para o uso das câmeras policiais 

individuais. 

 

6.2 O CENÁRIO  

 

O cenário quantitativo trata da época em que foi desenvolvida a coleta dos dados 

quantitativos,  a qual se desenvolve na PMSC no decorrer de 2021, ou seja, com a 
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implementação das câmeras policiais individuais de forma completa em todo o estado desde o 

2º semestre de 2019, possibilitando verificar de fato como o projeto se desenvolveu após as 

capacitações e suas sensibilizações. 

 

6.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Na impossibilidade da realização de uma coleta em todo o universo dos policiais 

militares, buscou-se, inicialmente, através de dados do efetivo que fazia parte da PMSC em 

2019. 

Os referidos dados foram fornecidos pelo Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Humanos da PMSC, possibilitando a construção de um banco de dados, que propôs o cálculo 

de uma amostra aleatória estratificada, que seguia os critérios de sexo, idade, posto/graduação, 

tempo de serviço, escolaridade, local de trabalho, 

Através de cálculos estatísticos, aplicou-se a seguinte fórmula de cálculo da amostra, 

levando-se em conta  que N é o efetivo de 9.974 policiais militares (em outubro de 2020). 

     

Foi adotada uma Probabilidade de 95%, com a constante Z (constante função da 

probabilidade) com 1,96, e a margem de erro considerada foi de 5% 

 

Variáveis:  

N - Tamanho da população a ser pesquisada 

n  - Tamanho da amostra a ser coletada  

e  -   Margem de erro especificada  

P  -    Probabilidade do erro especificado não ser ultrapassado  

z    -   Número de unidades de desvio padrão de acordo com a probabilidade escolhida  

 

Foi verificado que a coleta de dados  deveria dispor de 370 respostas com policiais 

militares que utilizaram ou utilizam as câmeras policiais individuais, e através do aplicativo 

WhatsApp , enviar formulários eletrônicos. 

 A proposta da coleta seria buscar os contatos dos policiais militares cadastrados, que 

seguiam a proposta do cruzamento das critérios supracitados e, caso houvesse respostas 

negativas, deveriam ser buscados no banco de dados novos candidatos e continuar com a 

pesquisa, até completar-se a amostra de respostas necessárias.  
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De 2.200 cadastrados, em grupos de 40, em que foram confirmados 1.400 envios, em 

dois meses, foram recebidas somente 41 respostas, sendo 37 que usaram a câmera. Assim, o 

processo foi abortado pelas poucas respostas. 

Foi então utilizada outra metodologia de coleta, que focou entre os policiais militares 

do serviço operacional, que são operadores do PMSC Mobile que usam ou já usaram as câmeras 

policiais individuais, conforme explica o subcapítulo 6.4. 

 

6.4 COLETA E CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS  

 

Foi aplicada uma pesquisa sobre a utilização das câmeras individuais a todos os policiais 

que tiveram acesso ao tablet do PMSC Mobile no período de 01/03/21, às 00h00, até 03/03/21, 

às 23h59.  

É importante destacar que as guarnições são compostas em geral por dois policiais, 

podendo envolver uma equipe de até 10 membros, e apenas um deles faz o acesso ao tablet. 

Durante esse período, os tablets foram programados para demandar que seus usuários 

respondessem à pesquisa antes do fechamento do turno.  

Nesse intervalo de tempo, a Polícia Militar de Santa Catarina dispôs de 3.067 policiais 

em serviço de policiamento com viaturas e a pé, compondo guarnições de serviço que 

necessitavam de um membro utilizando um tablet, e acessando o PMSC Mobile. 

Estes operadores do PMSC Mobile foram contabilizados em 811 policiais que  

responderam à presente pesquisa, mas somente 786 deles confirmaram que usam ou usaram as 

câmeras policiais individuais, sendo os sujeitos que de fato compõem a pesquisa quantitativa. 

6.4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

 

Os policiais militares que executam a atividade operacional e que acessam o PMSC 

Mobile, dos quais na amostra usam ou já usaram as câmeras policiais individuais, são do 

quadro das “praças da PMSC”. 

Este quadro é  composto por Soldados, Cabos, Sargentos e Subtenentes. Neste caso, os 

operadores são Cabos e Soldados, por ser a prática corrente no serviço operacional. 

Cabe a explicação  de que não foram realizadas perguntas quanto à graduação, tempo 

de serviço e idade, impossibilitando uma caracterização dos sujeitos de forma mais adequada, 

devido à necessidade da pesquisa ser respondida no menor tempo possível.
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7  DADOS QUANTITATIVOS COLETADOS 

 

 

Os dados coletados na abordagem quantitativa serão analisados na sequência. 

 

 

7.1 IDENTIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUANTO AO 

USO DAS CÂMERAS INDIVIDUAIS A PARTIR DE UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 

Para alcançar o objetivo específico ”c”, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e 

documental, que possibilitou se alcançar, inicialmente, o objetivo específico “a”, 

possibilitando a elaboração e submissão de um questionário, através de formulário eletrônico, 

conforme verificado no Capítulo 2 do Referencial Teórico, no intuito de identificar a 

percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais. Esse formulário 

eletrônico é apresentado no APÊNDICE C. 

A seguir, é apresentada uma análise estatística descritiva dos resultados obtidos, com 

base nos cálculos de análise de associação, que podem ser verificados no apêndice D. 

 

• Pergunta 1: O(a) Sr.(a) usa ou já usou a câmera policial individual? 

Dos 811 policiais que usaram o tablet, 25 responderam que não operam as câmeras 

policiais individuais, o que equivale a 3,1% do total.   

Como a pesquisa visa verificar informações a partir daqueles policiais que usam ou 

usaram as câmeras policiais individuais, será feita a análise das próximas respostas apenas 

sobre aos 786 que responderam sim à pergunta 1. 

 

• Pergunta 2: “O(a) Sr.(a) recebeu capacitação para o uso da câmera policial 

individual?” 

Dos usuários do PMSC Mobile que responderam à pesquisa, 618 (78,6%) receberam 

treinamento, e os demais, 168 (21,4%), não receberam a capacitação. Esses quantitativos são 

apresentados no gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Capacitação para o uso da câmera policial individual 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

• Pergunta 3: “O(a) Sr.(a) recebeu informações suficientes quanto ao uso da câmera 

policial individual?” 

Responderam sim 67,7%, (532) respondentes, e não 32,3%, (254) deles, conforme o 

gráfico 2. Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 493 

responderam  que participaram da capacitação e nela receberam informações suficientes sobre 

o uso das câmeras, enquanto 39, mesmo não participando da capacitação, afirmaram que 

dispõem de informações suficientes. 

Já dos 254 que informaram não dispor de informações suficientes, 125 haviam 

participado da capacitação e 129 não participaram, verificando-se, ainda, que foi encontrada 

associação entre participar da capacitação e dispor de informações suficientes sobre o uso das 

câmeras. 

 

Gráfico 2 - Percepção se recebeu informações suficientes quanto ao uso da câmera policial 

individual 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

78,60%

21,40%

recebeu capacitação para o uso da câmera policial individual

não recebeu capacitação sobre as  câmeras

67,70%

32,30%

recebeu informações suficientes quanto ao uso da câmera policial individual

não recebeu informações suficientes quanto ao uso da câmera policial individual
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• Pergunta 4: “O(a) Sr.(a) percebe a importância da utilização da câmera policial individual 

para o policial militar?” 

 

A câmera policial individual é considerada importante para o próprio policial por 462 

(58,8%) respondentes, enquanto 324 (41,2%) não a consideram importante, como apresentado 

no gráfico 3. 

 Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 372 

responderam  que participaram da capacitação, e através dela obtiveram a percepção sobre a 

importância das câmeras para o policial militar, enquanto 90, mesmo não participando da 

capacitação, afirmaram que percebem que as câmeras são importantes para o policial militar. 

Já dos 324 que repassaram que as câmeras não são importantes para o policial militar, 

246 haviam participado da capacitação e 78 não participaram, verificando-se, ainda, que não 

foi encontrada associação entre participar da capacitação e perceber a importância da 

utilização da câmera policial individual para o policial militar. 

 

Gráfico 3 - Percepção quanto à importância da Câmera policial individual para o 

policial militar 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 
 

• Pergunta 5: “O(a) Sr.(a) percebe a importância da utilização da câmera policial 

individual para a Sociedade?” 

Quanto à importância para a Sociedade, verifica-se que 46,1% (362 respondentes) 

afirmaram que é importante, enquanto 53,9% (424 respondentes) afirmaram que não, 

conforme gráfico 4. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 292 

responderam  que participaram da capacitação, e através dela obtiveram a percepção sobre a 

58,80%

41,20%

percebe a importância da utilização da câmera policial individual para o policial militar

não percebe a importância da utilização da câmera policial individual para o policial militar
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importância das câmeras para a sociedade, enquanto 70, mesmo não participando da 

capacitação, afirmaram que percebem que as câmeras são importantes para a sociedade. 

Já dos 424 que informaram que as câmeras não são importantes para a sociedade, 326 

haviam participado da capacitação e 98 não participaram, verificando-se, ainda, que não foi 

encontrada associação entre participar da capacitação e perceber a importância da utilização 

da câmera policial individual para a sociedade. 

 

Gráfico 4 - Percepção quanto à importância da Câmera policial individual para a Sociedade 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2021). 

 

As próximas três questões tratam de diferentes aspectos da capacitação ministrada. 

 

• Pergunta 6: “O(a) Sr.(a), para o uso da câmera policial individual, recebeu 

informações quanto o aspecto tecnológico (referente a como funciona o 

equipamento)?” 

Na pesquisa realizada, 232 respondentes, ou 29,5%, afirmaram que não receberam 

capacitação tecnológica; já 554, ou 70,5%, consideram suficientes as informações recebidas 

neste aspecto, conforme  verificado no gráfico 5. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 521 

responderam  que participaram da capacitação e nela receberam informações suficientes sobre 

o aspecto tecnológico das câmeras, enquanto 33, mesmo não participando da capacitação, 

afirmaram que dispõe de informações suficientes. 

Já dos 232 que repassaram não dispor de informações suficientes sobre o aspecto 

tecnológico das câmeras. 97 haviam participado da capacitação e 135 não participaram, 

46,10%

53,90%

percebe a importância da utilização da câmera policial individual para a sociedade

não percebe a importância da utilização da câmera policial individual para a sociedade
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verificando-se, ainda, que foi encontrada associação entre participar da capacitação e dispor 

de informações suficientes sobre o aspecto tecnológico das câmeras. 

 

Gráfico 5 - Recepção de informações quanto ao aspecto tecnológico 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 
 

• Pergunta 7: “O(a) Sr.(a), para o uso da câmera policial individual, recebeu informações 

quanto ao aspecto jurídico (referente à legalidade do uso e da utilização das provas obtidas 

pelas filmagens)?”  

Verificou-se que 451 (57,4%) afirmaram que receberam informações referentes à 

legalidade do uso e da utilização das provas obtidas pelas filmagens, sendo que 335 (42,6%) 

responderam não. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 420 

responderam  que participaram da capacitação e nela receberam informações suficientes sobre 

o aspecto juridico das câmeras, enquanto 31, mesmo não participando da capacitação, 

afirmaram que dispõem de informações suficientes. 

Já dos 335 que repassaram não dispor de informações suficientes sobre o aspecto 

jurídico das câmeras, 198 haviam participado da capacitação e 137 não participaram, 

verificando-se, ainda, que foi encontrada associação entre participar da capacitação e dispor 

de informações suficientes sobre o aspecto jurídico das câmeras. 

 

 

 

70,50%

29,50%

recebeu informações quanto o aspecto tecnológico (referente a como funciona o equipamento)

não recebeu informações quanto o aspecto tecnológico (referente a como funciona o
equipamento)
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Gráfico 6 - Recepção de informações quanto ao aspecto jurídico 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 
 

• Pergunta 8: “O(a) Sr.(a), para o uso da câmera policial individual, recebeu informações 

quanto ao aspecto técnico (referente ao manuseio do equipamento)?” 

Dos respondentes, 78,4% (616) responderam que receberam informações técnicas em 

relação ao manuseio do equipamento, e 21,6% (170) responderam que não, verificado no 

gráfico 7. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 566 

responderam  que participaram da capacitação e nela receberam informações suficientes sobre 

o aspecto técnico das câmeras, enquanto 50, mesmo não participando da capacitação, 

afirmaram que dispõe de informações suficientes. 

Já dos 170 que repassaram não dispor de informações suficientes sobre o aspecto 

técnico das câmeras, 52 haviam participado da capacitação e 118 não participaram, 

verificando-se, ainda, que foi encontrada associação entre participar da capacitação e dispor 

de informações suficientes sobre o aspecto técnico das câmeras. 

 

Gráfico 7 - Recepção de informações quanto ao aspecto técnico 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 
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• Pergunta 9:  “O(a) Sr.(a) compreende como são os processos pelos quais as 

informações são coletadas, armazenadas, analisadas e disseminadas pelas câmeras policiais 

individuais (ou seja, como se processa a gestão da informação, desde a gravação, o 

armazenamento das informações, a análise pelas autoridades competentes e, caso necessário, 

o repasse das gravações como provas)?” 

Esta pergunta foi proposta com o objetivo de aprofundar o entendimento referente ao 

que abarca o programa do presente Mestrado profissional, referente a esta pesquisa, e ampliar 

o entendimento da questão anterior. 

 As respostas indicam que o grupo está divido entre aproximadamente duas metades 

em relação ao entendimento sobre o ciclo completo da informação, conforme o gráfico 8. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam sim, 384 

responderam  que participaram da capacitação e nela receberam informações suficientes sobre 

como se processa a gestão da informação das câmeras, enquanto 45, mesmo não participando 

da capacitação, afirmaram que dispõem de informações suficientes. 

Já dos 357 que repassaram não dispor de informações suficientes sobre como se 

processa a gestão da informação das câmeras, 234 haviam participado da capacitação e 123 

não participaram, verificando-se, ainda ,que não foi encontrada associação entre participar da 

capacitação e dispor de informações suficientes sobre como se processa a gestão da 

informação das câmeras. 

 

Gráfico 8 - Processamento da Gestão da Informação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

As próximas três questões têm respostas que possibilitam negar ou aceitar parcial ou 

totalmente as afirmações pautadas nas perguntas. As respostas foram aglutinadas em uma 
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não compreende como é a gestão da informação
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visão dicotômica, para facilitar sua interpretação. 

 

• Pergunta 10: “O(a) Sr.(a) tem dificuldades em operar a câmera policial individual?” 

Observou-se que 40,4% dos policiais não apresentam dificuldades significativa em 

operar o equipamento (17,9 % respondeu que nunca teve dificuldade e 22,5% que raramente 

teve dificuldade), perfazendo 318 respostas. Por outro lado, 59,6% relatam dificuldades no 

uso do dispositivo (11,6% sempre teve dificuldades e  48% responderam às vezes,  resposta 

que será influenciada por fatores variáveis, que podem ser subjetivos), perfazendo 468 

respostas, conforme gráfico 9. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam positivamente,  339 

responderam que participaram da capacitação e têm dificuldades em operar a câmera, 

enquanto 129 não participaram da capacitação e afirmaram que têm dificuldades em operar a 

câmera. 

Já 318 responderam que não têm dificuldades em operar a câmera. Destes, 279 haviam 

participado da capacitação e 39 não participaram, verificando-se, ainda, que não foi 

encontrada associação entre participar da capacitação e ter dificuldades em operar a câmera. 

 

Gráfico 9 - Dificuldade de operar a câmera policial individual 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

• Pergunta 11: “O(a) Sr.(a) se sente confortável em operar a câmera policial 

individual (quanto a como atender ocorrências e como interagir com os envolvidos)?” 

As respostas de forma negativa apresentaram 48,6% (nunca teve 31,4% e raramente 

17,2% das respostas), ou 382 respostas, e as respostas de forma positiva apresentaram  

18,2%  (sempre teve conforto em operar a câmera policial individual) ou 143 respostas, e 

17,90%

22,50%

48,00%

11,80%

nunca teve raramente teve as vezes sempre teve
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33,2% respondeu às vezes) resposta que será influenciada por fatores variáveis, que podem 

ser subjetivos), com 261 respostas, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam negativamente 

quanto a se sentirem confortáveis em operar a câmera, 295 haviam participado da capacitação 

e 87 não participaram. 

Já as demais respostas,  323 responderam  que participaram da capacitação e sentem-

se confortáveis em operar a câmera, enquanto 81 não participaram da capacitação e também 

afirmaram que sentem-se confortáveis em operar a câmera, verificando-se, ainda, que não foi 

encontrada associação entre participar da capacitação e sentir-se confortável em operar a 

câmera. 

 Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam positivamente, 295 

participaram da capacitação  e responderam  que, com o passar do tempo, piorou a percepção 

sobre o uso da câmera, e 75 não participaram da capacitação e assim também afirmaram. 

Já dos 416 que deram outras respostas, 323 haviam participado da capacitação e 93 

não participaram, verificando-se, ainda, que não foi encontrada associação entre participar da 

capacitação e a piora da percepção com o passar do tempo. 

 

Gráfico 10 - Conforto em operar a câmera policial individual 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

• Pergunta 12: “Com o passar do tempo, sua percepção sobre o uso da câmera 

policial:” 

Obteve como respostas positivas 49% (17,8% respondendo que melhorou e 31,2% 

que não mudou), perfazendo 385 respostas; como respostas negativas 47,1% (370 

31,40%

17,20%
33,20%

18,20%
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consideram que piorou) e 3,9% ou 31 responderam que não têm percepção sobre o tema, 

conforme gráfico 11.  

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam positivamente, 295 

participaram da capacitação  e responderam  que, com o passar do tempo, piorou a percepção 

sobre o uso da câmera, assim como 75 não participaram da capacitação e assim também 

afirmaram. 

Já dos 416 que deram outras respostas, 323 haviam participado da capacitação e 93 

não participaram, verificando-se, ainda, que não foi encontrada associação entre participar da 

capacitação e a piora da percepção com o passar do tempo. 

 

Gráfico 11 - Percepção sobre o uso da câmera policial 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

As duas últimas perguntas fechadas são relacionadas entre si. 

 

•      Pergunta 13: “Na sua opinião, o controle de ligar a câmera policial individual deveria 

ser:” 

Como resposta neutra, 3,8% responderam “Não tenho opinião sobre a pergunta”; de 

forma positiva, aceitando a situação atual, 1,5% responderam que “somente remotamente pela 

Central de Emergências”, assim como 12% (tanto pelo policial militar como pela Central de 

Emergências); a grande maioria, 82,7%, responderam “somente pelo policial militar”, com 

650 respostas, o que requer uma avaliação.  

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam que o controle de 
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3,90%
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ligar a câmera deverá ser do policial militar, 516 participaram da capacitação e 134 não 

participaram da capacitação, e também deram esta resposta. 

Já dos 136 que deram outras respostas, 102 haviam participado da capacitação e 34 

não participaram, verificando-se, ainda, que não foi encontrada associação entre participar da 

capacitação e  a opinião de que o controle de ligar a câmera deveria ser do policial militar. 

 

Gráfico 12 - Controle de ligar a câmera policial individual 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

• Pergunta 14 - “Na sua opinião, o controle de desligar a câmera policial individual deveria 

ser:” 

As respostas são semelhantes, pois verificou-se que 3,7% responderam “Não tenho 

opinião sobre a pergunta”; de forma positiva, concordando com a situação atual, 1,8% 

(somente remotamente pela Central de Emergências), e 10,4% (tanto pelo policial militar 

como pela Central de Emergências); a grande maioria, com 84,1%, responderam “somente 

pelo policial militar”, com 661 respostas, revelando a necessidade de uma avaliação.  

Pode ser verificado, no apêndice D, que, destes que responderam que o controle de 

desligar a câmera deverá ser do policial militar, 526 participaram da capacitação e 135 não 

participaram da capacitação, e também deram esta resposta. 

Já das 125 outras formas de resposta, 92 haviam participado da capacitação e 33 não 

participaram, verificando-se, ainda, que não foi encontrada associação entre participar da 

capacitação e  a opinião de que o controle de desligar a câmera deveria ser do policial militar. 

Por fim, foi verificado, no apêndice D, que foi encontrada associação entre ligar e 
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desligar a câmera policial individual somente pelo policial militar. 

 

Gráfico 13 - Controle de desligar a câmera policial individual 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021). 

 

 

As duas últimas questões, a de número 15, “O(a) Sr.(a) gostaria de manifestar uma 

crítica (positiva ou negativa) quanto ao processo de gestão da informação, relativo à câmera 

policial individual?”, e a de número 16, “O(a) Sr.(a) gostaria de manifestar uma crítica 

(positiva ou negativa) quanto ao uso da câmera policial individual?”, foram perguntas abertas 

e optativas.  

As respostas foram codificadas e categorizadas, a fim de serem avaliadas, 

possibilitando abordar o objetivo específico “d”, através de uma análise de conteúdo, 

verificado nos capítulos 3 e 4. 
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

Da mesma maneira que  foi realizada com os dados qualitativos, será disponibilizada 

a análise dos resultados quantitativos, os quais são foco do objetivo específico c) identificar a 

percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais. A análise será feita 

através de dados coletados por meio de um questionário com perguntas fechadas. 

A intenção foi buscar reunir dados suficientes a respeito do grupo estudado e, a partir 

de análises estatísticas, aprofundar as relações entre estes dados.  

 Para tanto, foi utilizado um questionário, disponibilizado como formulário eletrônico, 

de perguntas com respostas fechadas que, analisadas através de métodos estatísticos, 

possibilitaram identificar a percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras 

individuais, onde se encontraram ou não associações entre as respostas.  

A análise quantitativa utilizou como ferramentas estatísticas a tabela dinâmica e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

tabelas de contingências, e finalmente foi calculado o coeficiente de contingência modificado 

[C*]. Os policiais militares que responderam à pesquisa formaram uma amostra de 811, dos 

quais 786 operam ou já operaram as câmeras policiais individuais, sendo estes os que foram 

analisados quanto às associações.  

Cabe ressaltar que estes 811 respondentes atendem ao cálculo de análise amostral, que 

deveria ser no mínimo de 370 policiais militares, sendo também relevante repassar que 

equivalem a  0,89%  dos 9.974 policiais do universo da pesquisa, e  26,44%  dos 3.067 

policiais militares das guarnições de serviço no período estipulado para a coleta de dados. 

Mesmo assim seria ideal a realização de  perguntas quanto à graduação, tempo de 

serviço e idade, caracterizando, de forma mais ampla, os sujeitos da pesquisa e a análise de 

certos gráficos desenvolvidos com os dados obtidos. 

Continuando com a análise das associações, no caso entre a capacitação onde foi 

realizada a sensibilização (pergunta 2), foi encontrada associação de moderada para forte com 

a pergunta 3: receberam informações suficientes quanto ao uso, com C* de 0,628163, o que 

indica dizer que a capacitação “influencia cada uma das questões que tem associação, e se for 

adequada irá mudar a  perceção, opinião e a atitude do policial militar capacitado”. 

Isso acontece também na pergunta 6: se os respondentes receberam informações 

quanto ao aspecto tecnológico, com C* de 0,710596, e na  pergunta 7: receberam informações 

quanto ao aspecto jurídico (referente à legalidade do uso e da utilização das provas obtidas 

pelas filmagens) com C* de 0,536948, e da mesma maneira  que  a pergunta 8: se o policial 

militar recebeu informações quanto ao aspecto técnico  para o uso da câmera policial (referente 



92  

ao manuseio do equipamento) com C* de 0,741363. 

Não foi encontrada associação entre a capacitação (pergunta 2) e a questão do 

acionamento remoto (pergunta 12) ou desligamento remoto (pergunta 13), permitindo 

compreender que, independente do que se repasse na capacitação, não mudará a opinião sobre 

as respostas pelas quais o acionamento e desligamento da câmera policial individual deveriam 

ser realizados manualmente pelos operadores das câmeras policiais individuais.  

Encerrando este capítulo, foram abordadas quais as barreiras de implantação do projeto 

junto aos operadores, através da análise estatística descritiva das respostas às perguntas 

fechadas com os operadores, verificando-se quais foram as perguntas em que foram 

encontradas associações  

Com base nos dados da pesquisa, é possível considerar que, à luz das descobertas 

propiciadas pela exploração de cada um dos objetivos específicos, foi possível alcançar o 

obetivo geral e responder ao problema de pesquisa, pelo qual se verifica a percepção do 

policial militar sobre a gestão da informação no processo de sensibilização das câmeras 

policiais individuais na PMSC. 

Isto será apresentado de forma mais aprofundada nas considerações finais, pela qual a 

gestão da informação não é considerada por parte dos operadores, abordada de forma 

adequada nas capacitações, além daqueles que não as recebem. 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa possibilitou verificar a percepção do policial militar sobre a gestão da 

informação no processo de sensibilização das câmeras policiais individuais na PMSC, 

conforme se propunha no objetivo geral. 

Esta verificação foi possível graças às abordagens qualitativa e quantitativa que foram 

utilizadas para se alcançar cada um dos objetivos específicos, tanto nas documentações, 

legislações e regramentos que a corporação adota como pelas informações obtidas junto aos 

gestores que idealizaram e implementaram o projeto, além de, é claro, os policiais militares 

que utilizam as câmeras policiais individuais. 

Assim, fazendo a análise de cada uma das partes que compõem o objetivo geral, foi 

possível verificar que existe uma parcela dos policiais militares que atualmente utiliza as 

câmeras policiais individuais que não recebeu capacitações, influenciando no entendimento 

de como elas operam, as implicações legais de sua utilização, assim como seu uso adequado. 

Quanto a esta afirmativa, os gestores que idealizaram o projeto deixaram claro que 

deveria ocorrer uma implementação contínua, que seguiria um regramento pelo qual as 

grandes unidades operacionais receberiam a capacitação por parte da equipe do setor INOVA. 

Nestas unidades operacionais devem existir oficiais que realizem a multiplicação de 

capacitações para unidades menores, algo que a pesquisa junto à tropa demonstrou ter pontos 

não trabalhados. 

Quanto à questão do entendimento sobre a gestão da informação, foi possível verificar 

que, mesmo entre aqueles que receberam as capacitações, existem dúvidas sobre o que é e 

como se procede com relação ao processo de gestão da informação. 

Conforme a análise quantitativa, é uma situação semelhante tanto nas questões 

tecnológicas, legais e técnicas da operação das câmeras, parte provado por meio de cálculos 

estatísticos em que foram encontradas associações  com as capacitações oferecidas. 

A sensibilização pelas entrevistas com os gestores buscaria repassar aos policiais 

militares do serviço operacional a importância do uso das câmeras policiais individuais, no 

subsídio de produção de provas, salvaguardando a atuação do policial, sendo realizada por 

todas as unidades operacionais. 

A intenção seria de,  nas capacitações, adequar os processos de sensibilização e os 

procedimentos operacionais padrões (POPs), assim como as técnicas de policiamento  ligadas 

às câmeras,  conforme as mesmas vão evoluindo. 

Conforme pode ser verificado por meio do formulário eletrônico, tanto na abordagem 
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quantitativa como na abordagem qualitativa, nas perguntas abertas, foram encontradas 

associações, indicando que as capacitações foram insuficientes e, conforme uma das 

entrevistas com os gestores, pode ser comprovado que elas foram desenvolvidas em um 

espaço de tempo muito curto para proporcionar os resultados pretendidos, necessitando ser 

reformulado o tempo de duração e o formato das mesmas. 

Algo que se mostrou impactante foram os quantitativos ligados à rejeição dos policiais 

militares quanto ao acionamento ou desligamento das câmeras policiais individuais de forma 

remota, que podem ser evidenciados nos gráficos e análises apresentados na pesquisa 

quantitativa.  

 Uma situação verificada é que não foi encontrada associação com as capacitações e 

sua efetiva sensibilização, ou seja, o policial considera que ele deve ter a autonomia de 

acionamento, operação e desligamento das câmeras de forma manual. 

Assim, o programa das câmeras policiais individuais dispõe de credibilidade, mas 

necessita de uma readequação, podendo, desta forma, serem verificadas e propostas 

soluções para estas lacunas no processo de sensibilização nas capacitações, além de 

melhorias quanto a processos ou outros problemas que podem ser minimizados ou 

sanados. 

Uma das perspectivas de melhoria será pela renovação do efetivo operacional, por 

meio de novos concursos de formação nos próximos anos, adentrando os policiais militares 

considerados como “modernos”. 

 A mudança das perspectivas desta tecnologia pelos novos policiais militares, 

conforme repassado pelos gestores, e que também pode ser verificada pela análise 

bibliográfica e documental,  são de uma geração que tem mais afinidade com a utilização de 

novas tecnologias, além de serem apresentados às câmeras policiais individuais já ao adentrar 

na corporação, nos cursos de formação, diminuindo as dificuldades  de seu uso, ou quanto a 

sua  rejeição. 

Com relação aos policiais militares denominados como “antigos”, que os gestores 

afirmam ser naturalmente mais reativos, pois têm uma vivência do serviço operacional 

anterior à implantação das câmeras policiais individuais, possibilitando a criação de 

preconceitos e reações contrárias a sua utilização, os gestores sugerem como propostas de 

soluções a implementação de novas capacitações, com mais tempo de treinamento, além de 

efetivamente, no dia a dia, que os oficiais e sargentos que atuam com estes policiais miltares 

na atividade operacional fiquem relembrado da importância das câmeras e de sua correta 

utilização. 
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Quanto às capacitações e quanto à sensibilização do processo de gestão de informação, 

podem ser utilizadas soluções que não gerem custos com investimentos ou soluções 

tecnológicas complexas, as quais já são utilizadas efetivamente pela corporção atualmente. 

Como exemplo atual de um “case de sucesso”, pode ser  verificada, no processo de 

revitalização da tropa dos soldados aos capitães, que representam mais de 90% do efetivo, 

pela modalidade EaD, através da plataforma da ENA Virtual, uma capacitação continuada por 

parte dos operadores das câmeras policiais individuais. 

Quanto ao acionamento e desligamento das câmeras policiais individuais, podem ser 

desenvolvidas tratativas entre os operadores e os gestores, para se chegar a um novo 

entendimento e à quebra dos paradigmas exitentes atualmente. 

Assim, a pergunta problema foi respondida, através da verificação do panorama de 

como é a percepção do policial militar quanto à gestão da informação no processo de 

sensibilização para o uso das câmeras policiais individuais na PMSC. Da mesma maneira, foi 

desenvolvido o diagnóstico do processo de gestão de informação para a sensibilização - como 

foi feito, falhas e acertos, aspectos positivos, negativos, entre outras vertentes - para que sirva 

como ferramenta de gestão da informação para este estudo de caso, uma proposta como 

produto desta dissertação de Mestrado.  

Por fim, espera-se que os resultados desta pesquisa tragam contribuições ao 

gerenciamento de projetos tecnológicos futuros, com a apresentação de alternativas que 

proporcionem a sistematização do trabalho desenvolvido, incorporando agilidade, eliminando 

o desperdício, potencializando os recursos e mitigando impedimentos e lacunas ao longo do 

processo, além de desenvolver uma sensibilização e uma gestão da informação adequada a 

cada caso. 

 
9.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, propõe-se aplicar a proposta elaborada nesse 

estudo sobre o processo de sensibilização para o uso das câmeras individuais por policiais 

militares, assim como desenvolver um estudo da aplicação da proposta em outras tecnologias 

e metodologias que serão propostas posteriormente, para implementação e utilização pela 

Polícia Militar de Santa Catarina, com o intuito de evitarem-se lacunas observadas e replicar 

acertos, verificados na pesquisa que este estudo abordou. 

Uma das necessidades será a adequação às novas legislações, que não estavam em 
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voga no decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, como a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), desta forma se construindo uma metodologia e protocolos, compilados em um 

procedimento Administrativo Padrão (PAP). 

Já existem possibilidades de tecnologias a serem desenvolvidas à parte, ou 

conjuntamente com as câmeras policiais individuais, como o reconhecimento facial, análise 

térmica, realidade expandida, interligação de sistemas de monitoramento, entre outras tantas 

possibilidades que esta pesquisa vislumbra auxiliar. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ENTREVISTA 

 

 
Metadados e orientações 

Nome do entrevistado:  

Nome dos pesquisadores presentes:  

  

Data da entrevista:       /       / Local da entrevista:  
    

Contato inicial: 

❑ Agradecer pela disponibilidade em receber o(s) pesquisador(es). 

❑ Apresentar, de forma breve, os objetivos da pesquisa. 

❑ Explicar as informações contidas no termo de consentimento de entrevista. 

❑ Solicitar a assinatura do termo de consentimento de entrevista. 

❑ Entregar uma via assinada pelo pesquisador para o entrevistado.  
 

Procedimentos iniciais: 

❑ Preparar o gravador. 

❑ Iniciar a gravação. 
 

Repassar os objetivos da pesquisa ao entrevistado 

Objetivo geral 
Verificar a percepção do policial militar sobre a gestão da informação no processo de 

sensibilização das câmeras policiais individuais na PMSC. 

 

Objetivos específicos 
a) Delimitar qual foi o processo da gestão da informação para a sensibilização ao uso das câmeras, 

usado pela PMSC; ANÁLISE DOCUMENTAL (Como foi a gestão de informação para o uso das 

câmeras?) 
b) Investigar, junto aos gestores, como foi o processo de sensibilização para o uso das câmeras 

individuais na PMSC; ENTREVISTA COM OS GESTORES DO PROJETO 

c) Identificar a percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais; 

FORMULÁRIO ELETRÔNICO COM OS OPERADORES DAS CÂMERAS 
d) Descrever a percepção dos policiais na gestão de informações do processo de sensibilização 

quanto ao uso das câmeras individuais. 

 
 

Observação: Os textos em itálico se referem aos objetivos de cada questão.  

 

QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES 

 

1. Como surgiu a ideia do uso das câmeras? Quais as necessidades, causas, motivos? 

Explicar rapidamente quais são os objetivos desta pergunta. 

 

2. Quanto tempo foi utilizado para colocar o projeto em prática? Quais foram os 

principais obstáculos? 

Explicar rapidamente quais são os objetivos desta pergunta. 

 

3. Como foi feito o processo de sensibilização dos policiais para o uso das câmeras? 

Explicar rapidamente quais são os objetivos desta pergunta. 

 

4. Avalie os pontos positivos e negativos do processo de sensibilização. Se fosse pra 

fazer novamente, o que melhorariam no processo? 
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Explicar rapidamente quais são os objetivos desta pergunta. 

 
 

Perguntar se o entrevistado tem algo que gostaria de acrescentar. 
 

Características socioeconômicas dos entrevistados: 

❑ Idade? 

❑ Nível de educação? 

❑ Ocupação atual? 

❑ Estado relacional? 

❑ Possui filhos? 

❑ Onde reside atualmente? 

Considerações finais: 

❑ Perguntar ao entrevistado se há alguma informação adicional que gostaria de acrescentar em relação aos 

assuntos abordados durante a entrevista.  

❑ Perguntar se o entrevistado ficou com alguma dúvida. 
 

Finalização e agradecimento: 

❑ Agradecer a disponibilidade do entrevistado em fornecer as informações. 

❑ Salientar que os resultados da pesquisa estarão à disposição dele e, se tiver interesse, deverá entrar em 

contato com o pesquisador. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa (de mestrado) , intitulada 

"O PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O USO DAS CÂMERAS INDIVIDUAIS 

POR POLICIAIS MILITARES: um estudo de caso na Polícia Militar de Santa Catarina", 

que utiliza como instrumento de coleta de dados um questionário, com quatorze perguntas 

fechadas e duas abertas, por meio de formulário eletrônico, tendo como objetivo geral 

verificar a percepção do policial militar sobre a gestão da informação no processo de 

sensibilização das câmeras policiais individuais na PMSC.  

 

A pesquisa tem como objetivos específicos: delimitar qual foi o processo da gestão da 

informação para o uso das câmeras, usado pela PMSC; investigar, junto aos gestores, como 

foi o processo de sensibilização para o uso das câmeras individuais na PMSC; identificar 

a percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais, e descrever a 

percepção dos policiais na gestão de informações do processo de sensibilização quanto ao 

uso das câmeras individuais.  

 

Os riscos deste procedimento são caracterizados como mínimos, por envolverem um 

assunto que passou a fazer parte da rotina da instituição, que é o uso das câmeras policiais 

individuais, além de não ser utilizado nenhum meio de identificação, garantindo a 

confidencialidade aos participantes da pesquisa. Os benefícios e vantagens deste estudo 

serão disponibilizados aos diversos atores sociais e esferas do conhecimento, divulgando 

que a Polícia Militar de Santa Catarina disporá de credibilidade junto à sociedade, e esta 

obterá a transparência das ações dos policiais militares, os quais poderão ter segurança em 

suas ações, contra falsas acusações, fake News e pós-verdades. 

 

Por meio da gestão da informação no processo de sensibilização para o uso adequado dos 

equipamentos e informações das câmeras policiais individuais,  a pesquisa reflete a 

importância da área abrangida pela Ciência da Informação e pelo Mestrado Profissional do 

PPGInfo da UDESC em gerar e disseminar o conhecimento técnico e científico de temas 

relacionados à gestão da informação. Os pesquisadores que estarão acompanhando os 

procedimentos serão o Mestrando Andrei Francisco Fernandes e a sua orientadora, 

Professora Dra. Ana Paula Grillo Rodrigues. 

 

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados obtidos com suas repostas, para a 

produção de artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não -

identificação do seu nome.  

 

Nome do pesquisador responsável pelo contato: ANDREI FRANCISCO FERNANDES 

Número de telefone: (48) 99603-0557 

Endereço Comercial: Centro de Ensino da PMSC, Avenida Madre Benvenuta, 265, 

Trindade, CEP 88035-500 -  Florianópolis, SC. 

 

Nome da orientadora: Professora Dra. Ana Paula Grillo Rodrigues 

Número de telefone: (48) 3321-8200 

Endereço Comercial: Universidade do Estado de Santa Catarina, Escola Superior de 

Administração e Gerência. 

Madre Benvenuta, 2037, Itacorubi, CEP 88035-001 - Florianópolis, SC.  
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Agradecemos a participação e colaboração do(a) Senhor(a) nesta pesquisa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa, e que recebi, de forma clara e objetiva, todas 
as explicações pertinentes ao projeto, e que todos os dados a meu respeito serão sigilosos. Eu compreendo 
que, neste estudo, as medições dos experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, e que posso me 
retirar do estudo a qualquer momento. 

 

Nome por extenso  
 

Assinatura Local: Data: ___/      /_____. 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Pesquisa sobre as Câmeras Policiais Individuais 

 

Conforme o ATO DA POLÍCIA MILITAR Nº 1441/2019, fica autorizada a aplicação de 

pesquisa quanto ao viés informacional na implantação das Câmeras Policiais Individuais pelo 

efetivo da PMSC. Para tanto, foi desenvolvido um plano amostral, através de cálculos 

estatísticos, pelo qual o(a) Sr.(a) está sendo escolhido para responder ao presente formulário. 

 

Garantimos que os respondentes não serão identificados, mantendo-se o anonimato, e sua 

participação será de suma importância não somente para a gestão do programa das Câmeras 

Policiais Individuais, mas também para todas as novas tecnologias a serem implantadas na 

PMSC. 

 

A presente pesquisa não demanda muito tempo, podendo ser respondida em um tempo médio 

de 10 minutos. 

*Obrigatório 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa (de mestrado) intitulada "O 

PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O USO  DAS CÂMERAS INDIVIDUAIS POR 

POLICIAIS  MILITARES: um estudo de caso na Polícia  Militar de Santa Catarina", que   

utiliza como instrumento de coleta de dados um questionário com quatorze perguntas fechadas 

e duas abertas, por meio de formulário eletrônico, tendo como objetivo geral verificar a 

percepção do policial militar sobre a gestão da informação no processo de sensibilização das 

câmeras policiais individuais na PMSC. 

 

A pesquisa tem como objetivos específicos: delimitar qual foi o processo da gestão da 

informação para o uso das câmeras, usado pela PMSC; investigar, junto aos gestores, como foi 

o processo de sensibilização para o uso das câmeras individuais na PMSC; identificar a 

percepção dos policiais militares quanto ao uso das câmeras individuais, e descrever a 

percepção dos policiais na gestão de informações do processo de sensibilização quanto ao uso 

das câmeras individuais. 

 

Os riscos deste procedimento são caracterizados como mínimos, por envolverem um assunto 

que passou a fazer parte da rotina da instituição, que é o uso das câmeras policiais individuais, 

além de não ser utilizado nenhum meio de identificação, garantindo a confidencialidade aos 

participantes da pesquisa. Os benefícios e vantagens deste estudo serão disponibilizados aos 

diversos atores sociais e esferas do conhecimento, divulgando que a Polícia Militar de Santa 

Catarina disporá de credibilidade junto à sociedade, e esta obterá a transparência das ações dos 

policiais militares, os quais poderão ter segurança em suas ações, contra falsas acusações, fake 

News e pós-verdades. 

 

Por meio da gestão da informação no processo de sensibilização para o uso adequado dos 

equipamentos e informações das câmeras policiais individuais, a pesquisa  reflete a importância 

da área abrangida pela Ciência da Informação e pelo Mestrado Profissional do PPGInfo da 

UDESC em gerar e disseminar o conhecimento  técnico e científico de temas relacionados à 

gestão da  informação. Os pesquisadores que estarão acompanhando os procedimentos serão o 

Mestrando Andrei Francisco Fernandes e a sua orientadora, Professora Dra. Ana Paula Grillo 
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Rodrigues. 

 

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados obtidos com suas repostas, para a 

produção de artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não-

identificação do seu nome. 

 

Nome do pesquisador responsável pelo contato: ANDREI FRANCISCO FERNANDES 

Número de telefone: (48)99603-0557 

Endereço Comercial: Centro de Ensino da PMSC, Avenida Madre Benvenuta, 265,Trindade, 

CEP 88035-500 - Florianópolis, SC. 

 

Nome da orientadora: Professora Dra. Ana Paula Grillo Rodrigues 

Número de telefone: (48) 3321-8200 

Endereço Comercial: Universidade do Estado de Santa Catarina, Escola Superior de 

Administração e Gerência, Madre Benvenuta, 2037, Itacorubi, CEP 88035-001- Florianópolis, 

SC. 

 

Agradecemos a participação e colaboração do(a) Senhor(a) nesta pesquisa. 
 

 

 

 

Pesquisa sobre as Câmeras Policiais Individuais 
 

1) O(a) Sr.(a) usa ou já usou a câmera policial individual?* 

 
Sim 

 
                        Não 

 

 

2) O(a) Sr.(a) recebeu capacitação para  o uso da câmera policial individual?* 
 

Sim 

 
                        Não 

 

 

3) O(a) Sr.(a) recebeu informações suficientes quanto ao uso da câmera policial individual?* 
 

Sim 

 
                        Não 

 

 

4) O(a) Sr.(a) percebe a importância da utilização da câmera policial individual para o policial 

militar? * 
 

Sim 
 

                        Não 

 

 
5) O(a) Sr.(a) percebe a importância da utilização da câmera policial individual para a 
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Sociedade?* 

 
Sim 

 
                        Não 

 

 
6) O(a) Sr.(a), para o uso da câmera policial individual, recebeu informações quanto ao aspecto 

tecnológico  (referente a como funciona  o equipamento)?* 

 
Sim 

 
                        Não 

 

7) O(a) Sr.(a), para o uso da câmera policial individual, recebeu informações quanto ao aspecto 

jurídico (referente à legalidade do uso e da utilização das provas obtidas pelas filmagens)?* 
 

Sim 
 

                        Não 

 

 

8) O(a) Sr.(a), para o uso da câmera policial individual, recebeu informações quanto ao aspecto 

técnico (referente ao manuseio do equipamento)?* 
 

Sim 
 

                        Não 

 

9) O(a) Sr.(a) compreende como são os processos pelos quais as informações são coletadas, 
armazenadas, analisadas e disseminadas pelas câmeras policiais  individuais (ou seja, como se 

processa a gestão da informação, desde a gravação, o armazenamento das informações, a análise 

pelas autoridades competentes e,  caso necessário, o repasse das gravações como provas)?* 
 

Sim 
 

                        Não 

 
10) O(a) Sr.(a) tem dificuldades em operar a câmera policial individual?* 

 
Sim 

 

                        Não 

 

11) O(a) Sr.(a) se sente confortável em operar a câmera policial individual (quanto a como 

atender ocorrências e como interagir com os envolvidos)?* 
 

Nunca 
 
                     Raramente                                     

 

Às vezes 
 

                     Sempre 

 
 

12) Como passar do tempo, sua percepção sobre o uso da câmera  policial individual:* 
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Piorou 
 

                    Não mudou 

 

Melhorou 
 

                   Não tenho percepção sobre o tema 

 

 
13)  Na sua  opinião, o controle de  ligar a câmera policial individua, deveria ser:* 

 

                   Somente pelo policial militar 
 

                   Somente remotamente, pela Central de Emergências 
 

  Tanto pelo policial militar como pela Central de Emergências 
 

                   Não tenho opinião sobre a pergunta 

 
 

 

14) Na sua opinião, o controle de desligar a câmera policial individual deveria ser:* 
 

                   Somente pelo policial militar 
 

                   Somente remotamente, pela Central de Emergências 
 

Tanto pelo policial militar como pela Central de Emergências 

 

                     Não tenho opinião sobre a pergunta 

 
 

15) O(a) Sr.(a) gostaria de manifestar uma crítica (positiva ou negativa) quanto ao processo de 

gestão da informação, relativo à câmera policial individual? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

16) O(a) Sr.(a) gostaria de manifestar uma crítica (positiva ou negativa) quanto ao uso da câmera 

policial individual? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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         APÊNDICE D – CÁLCULOS ESTATÍSTICOS DE ASSOCIAÇÕES 

               

  Inf. Suf. de uso   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 129 39 168  Não 54,29 113,71 168  102,81018 49,086065  X^2 = 193,18843 

Sim 125 493 618  Sim 199,71 418,29 618  27,948399 13,343785  C* =  0,6281631  < 0,5 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 254 532 786  

Total 

Geral 254 532 786       

                   

  Imp. p/ o PM   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 
independentes entre si) Capacitação Não 78 90 168  Não 69,25 98,75 168  1,105083 0,7749933  X^2 = 2,391165 

Sim 246 372 618  Sim 254,75 363,25 618  0,3004109 0,2106778  C* =  0,0778841  < > 0,5 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 324 462 786  

Total 

Geral 324 462 786       

                   

  

Imp. p/ a 

Sociedade   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 
Total 
Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 98 70 168  Não 90,63 77,37 168  0,6000108 0,7027751  X^2 = 1,6569413 

Sim 326 292 618  Sim 333,37 284,63 618  0,1631097 0,1910457  C* =  0,0648634  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 424 362 786  

Total 

Geral 424 362 786       
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Inf. 

Tecnológicas   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 135 33 168  Não 49,59 118,41 168  147,1178 61,6089  X^2 = 265,46795 

Sim 97 521 618  Sim 182,41 435,59 618  39,99319 16,748051  C* =  0,7105964  < 0,05aceita a hipótese 
do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 232 554 786  

Total 

Geral 232 554 786       

                   
                   

  Inf. Jurídico   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 
variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 137 31 168  Não 71,60 96,40 168  59,728746 44,366142  X^2 = 132,39253 

Sim 198 420 618  Sim 263,40 354,60 618  16,236941 12,060699  C* =  0,5369484  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 335 451 786  

Total 

Geral 335 451 786       

                   

  

tec p/ 

manuseio   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 118 50 168  Não 36,34 131,66 168  183,5384 50,651831  X^2 = 297,85359 

Sim 52 566 618  Sim 133,66 484,34 618  49,893934 13,76943  C* =  0,7413633  < 0,05 aceita a hipótese 
do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 170 616 786  

Total 

Geral 170 616 786       
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  Gestão Inf.   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 123 45 168  Não 76,31 91,69 168  28,574551 23,778822  X^2 = 66,585359 

Sim 234 384 618  Sim 280,69 337,31 618  7,7678392 6,4641459  C* =  0,3952168  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de ique as 

variáveis sejam 
independentes entre si)  Total Geral 357 429 786  

Total 
Geral 357 429 786       

                   
                   

  

Dificuldade 

Operar   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 
Total 
Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 39 129 168  Não 67,97 100,03 168  12,347161 8,3897376  X^2 = 26,374114 

Sim 279 339 618  Sim 250,03 367,97 618  3,3565098 2,2807054  C* =  0,2548155  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 318 468 786  

Total 

Geral 318 468 786       

                   
                   

  

Conforto em 

Operar   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 
variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 87 81 168  Não 81,65 86,35 168  0,3507061 0,3316083  X^2 = 0,8677979 

Sim 295 323 618  Sim 300,35 317,65 618  0,0953376 0,0901459  C* =  0,0469649  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 382 404 786  

Total 

Geral 382 404 786       
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Tempo = 

piorou   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 93 75 168  Não 88,92 79,08 168  0,1875793 0,2109  X^2 = 0,5068037 

Sim 323 295 618  Sim 327,08 290,92 618  0,0509924 0,057332  C* =  0,0358991  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 416 370 786  

Total 

Geral 416 370 786       

                   
                   

  

Contr. Ligar 

só PM   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 
Total 
Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 34 134 168  Não 29,07 138,93 168  0,8365594 0,175034  X^2 = 1,2865897 

Sim 102 516 618  Sim 106,93 511,07 618  0,2274142 0,0475821  C* =  0,0571701  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si )  Total Geral 136 650 786  

Total 

Geral 136 650 786       

                   
                   

  

Contr. Deslig 

só PM   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si) Capacitação Não 33 135 168  Não 26,72 141,28 168  1,4772715 0,279363  X^2 = 2,2341663 

Sim 92 526 618  Sim 98,28 519,72 618  0,4015884 0,0759433  C* =  0,0752914  < 0,05 aceita a hipótese 

do acaso (de que as 

variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 125 661 786  

Total 

Geral 125 661 786       
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Contr. Deslig 

só PM   Tabela de Contingência - ESPERADA          

  Não Sim 

Total 

Geral    Não Sim Total Geral  (0-E)^2/E    

 > 0,5 rejeita a 

hipótese do acaso (de 

que as variáveis sejam 

independentes entre si) Contr. Ligar 

só PM 
Não 114 22 136  Não 21,63 114,37 136  394,50238 74,603325  X^2 = 567,25705 

Sim 11 639 650  Sim 103,37 546,63 650  82,542037 15,609311  C* =  0,915619  < 0,05 aceita a 

hipótese do acaso (de 

que as variáveis sejam 

independentes entre si)  Total Geral 125 661 786  

Total 

Geral 125 661 786       
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ANEXO A – Tabela 1 - Habitantes/PPMM, ativos, inativos, oficiais, praças e relação praça por oficial 

 
Ano Habitantes/PM Ativos Inativos Oficiais Praças Relação praça/oficial 

1994 397 12.017 2.793 762 11.255 14,77 

1995 375,9813 12.864 2.868 797 12.067 15,14 

1996 375,7124 12.976 2.945 770 12.206 15,85 

1997 378,2393 13.109 3.015 749 12.360 16,50 

1998 378,3836 13.289 3.140 751 12.538 16,70 

1999 373,9510 13.634 3.272 748 12.886 17,23 

2000 387,7575 13.330 3.457 756 12.574 16,63 

2001 415,3633 13.117 3.544 742 12.376 16,68 

2002 426,6523 12.956 3.584 735 12.221 16,63 

2003 426,0815 13.160 3.649 723 12.437 17,20 

2004 431,0375 13.396 3.774 729 12.667 17,38 

2005 504,0007 11.640 3.854 649 10.991 16,94 

2006 523,0679 11.391 3.982 671 10.720 15,95 

2007 490,4269 11.962 4.195 688 11.274 16,39 

2008 520,9215 11.619 4.407 680 10.939 16,09 

2009 517,9669 11.813 4.733 668 11.145 16,68 

2010 553,5101 11.291 5.125 736 10.555 14,34 

2011 589,2774 10.720 5.515 719 10.001 13,91 

2012 560,8722 11.381 5.933 747 10.634 14,24 

2013 604,1025 10.982 6.450 707 10.275 14,53 

2014 583,9538 11.520 6.850 753 10.767 14,30 

2015 609,0194 11.197 7.359 751 10.446 13,91 

2016 650,7725 10.619 7.852 762 9.858 12,94 
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2017 675,5269 10.364 8.582 677 9.687 14,31 

2018 661,0126 10.727 9.006 665 10.062 15,13 

2019 699,8485 10.258 9.355 636 9.622 15,13 

2020 708,6890 10.253 9.678 624 9.629 15,43 

Fonte: Dados do Sistema SigRH e dados primários – Adaptado de Trevisan; Carneiro e Rocha (2018). 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR 
COMANDO GERAL 

ANEXO B – PROJETO SOCIAL PMSC - CÂMERAS POLICIAIS INDIVIDUAIS 
 
 

 

 
 

 

PROJETO SOCIAL 

CÂMERAS POLICIAIS INDIVIDUAIS PMSC 

 
1. QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

Entidade: 

FUNDO DE  MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR 

DE SANTA CATARINA – FUMPOM 

CNPJ: 13.925.994/0001-07 

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 549 

Bairro: Centro Cidade: Florianópolis 

UF: SC CEP: 88.040-020 CEP: 88.040-020 

E-mail: pm7chefe@pm.sc.gov.br 

Banco: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 3582-3 Conta Corrente: 

990000-4 

 

 
2.QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

 

Nome do Responsável: Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior 

CPF: 573.276.969-29 RG/Órgão Expedidor: 1.812.795-SSP/SC 

Estado Civil: Casado E-mail: cmtg@pm.sc.gov.br 

Cargo: 

Coronel PM Comandante-Geral 

Matrícula: 913501-4 Profissão: 

Oficial da Polícia Militar 

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 549 

Bairro: Centro Cidade: Florianópolis 

UF: SC CEP: 88.040-020 DDD/Telefone: (48)32296308 

 

 

 
3. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 

 

mailto:pm7chefe@pm.sc.gov.br
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Nome do Responsável: Jorge Eduardo Tasca 

CPF: 912.563.999-49 RG/Órgão Expedidor: 2.953.675-SSP/SC 

Estado Civil: União Estável E-mail: Pm7chefe@pm.sc.gov.br 

Cargo: 

Tenente Coronel PM Chefe da 

PM-7/EMG 

Matrícula: 903028-0 Profissão: 

Oficial da Polícia Militar 

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 549 

Bairro: Centro Cidade: Florianópolis 

UF: SC CEP: 88.040-020 DDD/Telefone: (48)32296235 

 

 
4. COMPROVAÇÃO DE QUE A ENTIDADE  ATENDE À RESOLUÇÃO CNJNº154 E A 

RESOLUÇÃO CP/CGJ Nº2 

 

 

 
EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES CORRELATAS À ENTIDADE, DOS SEUS FINS 

ESTATUTÁRIOS E DA NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA PECUNIÁRIA 

 

As Polícias Militares estão inseridas na Carta Magna de 1988, no Título V, “Da Defesa dos 

Estados e das Instituições Democráticas”, no Capítulo III “Da Segurança Pública”, mais 

precisamente  em seu art.144, § 5º: 
 

Art. 144. 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, através dos seguintes órgãos: 

[...] 
§ 5º- às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública [...]. 

 

A Polícia  Militar de  Santa Catarina  - PMSC, por ter como missão prevista na 

Constituição Federal, em seu Art. 144, § 5º, o exercício da polícia ostensiva e a preservação 

da ordem pública, no âmbito do Estado de Santa Catarina, em consonância com o 

estabelecido no Art. 107 da Constituição Estadual, atende ao que preconiza o caput do Art. 

2º da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, posto que exerce 

atividade de caráter essencial à  segurança pública. 

 

No mesmo sentido, a PMSC contempla os incisos II (prevenção da criminalidade), III 

(serviço de relevância social) e IV (viabilidade de implementação do projeto) do § 1º do Art. 

2º da Resolução nº154/2012, do CNJ. 
 

Por fim, a PMSC atende ao inciso II, do § 4º, do Art. 9º, da Resolução CP/CGJ nº 2, 

de 13 de abril de 2018, por tratar-se de uma entidade pública estabelecida no Estado de Santa 

Catarina e pelo presente projeto ter abrangência estadual (todos os municípios catarinenses 

serão contemplados). 

mailto:Pm7chefe@pm.sc.gov.br
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Na Constituição Estadual, no Capítulo III, Título V, da Segurança Pública, o Art. 107 

estabelece as seguintes atribuições à Polícia Militar de Santa Catarina: 
 

Art. 107. À Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, 

organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada ao Governador do 

Estado, cabe, nos limites de sua competência, além de outras atribuições estabelecidas 

em Lei: 

– exercer a polícia ostensiva relacionada com a preservação da ordem e da segurança 

pública; 

O radio patrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial; 

O patrulhamento rodoviário; 

A guarda e a fiscalização das florestas e dos mananciais; 

A guarda e a fiscalização do trânsito urbano; 

A polícia judiciária militar, nos termos de lei federal; 
A proteção do meio ambiente; 

A garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicas, 

especialmente da área fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e 

ocupação do solo e de patrimônio cultural; 

– cooperar com órgãos de defesa civil; e 

– atuar preventivamente como força de dissuasão e repressivamente como de 

restauração da ordem pública.(...) 

 

No campo infraconstitucional, o Decreto Lei nº. 667/69, diploma que reorganiza as Polícias 

Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, traz, em seu Art.3º: 
 

Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna, nos Estados, 

nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de 

suas respectivas jurisdições:  

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças 
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, 

a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o 

exercício dos poderes constituídos; 

b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas 

específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;  

c) atuar de maneira repressiva, em casode perturbação da ordem, precedendo o 

eventual emprego das Forças Armadas. 

 

Adicionalmente, ao analisar o papel constitucional das Polícias Militares, o Parecer GM 25 

(BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer GM-25: Publicado no Diário Oficial de 

13.8.2001), revela: 
 

A proteção às pessoas físicas, ao povo, seus bens e atividades, há de ser exercida pela 

Polícia Militar, como polícia ostensiva, na preservação da ordem pública, entendendo-

se por polícia ostensiva a instituição policial que tenha o seu agente identificado de 

pleno, na sua autoridade pública, simbolizada na farda, equipamento, armamento ou 

viatura. Note-se que o constituinte de 1988 abandonou a expressão policiamento 

ostensivo e preferiu a de polícia ostensiva, alargando o conceito, pois, é evidente que 

a polícia ostensiva exerce o Poder de Polícia como instituição, sendo que, na 

amplitude de seus atos, atos de polícia que são, as pessoas podem e devem identificar 

de relance a autoridade do policial, repita-se, simbolizada na sua farda, equipamento,  

armamento ou viatura. 

 

O mesmo documento ainda conceitua e delimita o termo “Polícia Ostensiva”, a saber: 

 
A polícia ostensiva, afirmei, é uma expressão nova, não só no texto constitucional 

como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada por dois motivos: o primeiro, 
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já aludido, de estabelecer a exclusividade constitucional e, o segundo, para marcar a 

expansão da competência policial dos policiais militares, além do "policiamento" 

ostensivo. Para bem entender esse segundo aspecto, é mister ter presente que o 

policiamento é apenas uma fase da atividade de polícia. A atuação do Estado, no 

exercício de seu poder de polícia, se desenvolve em quatro fases: a ordem de polícia, 

o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. 

 

Internamente, essas atribuições são institucionalizadas por meio do Plano Estratégico, e 

comunicadas de forma sintética pelos princípios, valores e eixos estruturantes da atuação 

policial militar expressos na figura a seguir apresentada: 
 

 
 

 

Como se depreende do último eixo estruturante de nossa dimensão operacional, a construção de 
PARCERIAS emerge como aspecto fundamental para o alcance dos objetivos organizacionais e a 

entregados serviços de segurança requeridos pela sociedade catarinense. 

 

Em projetos de inovação, como o que ora é apresentado, a formação de PARCERIAS é 

imprescindível, pois os recursos orçamentários e financeiros disponíveis para a Polícia Militar 

são suficientes apenas para o custeio das despesas básicas de funcionamento da organização 

(combustível, alimentação, manutenção da frota, etc.) ou investimentos pontuais na renovação 

da frota de viaturas, por exemplo. Assim, os investimentos em novos equipamentos e 

metodologias de trabalho exigem a captação de recursos extraorçamentários e que não 

comprometam o funcionamento básico da PMSC. Por este motivo, a corporação apresenta este 

projeto para a obtenção dos recursos necessários à sua execução. 
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CÓPIA LEGÍVEL DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE 
ATUALIZADO 
 

Não aplicável. 

 

 

COMPROVANTE DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE AS FAZENDAS PÚBLICAS 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 
 

Não aplicável. 

 
 

PROJETO SOCIAL 

 

Exposição sumária sobre a finalidade e o tipo de atividade a ser desenvolvida: 

 

O presente projeto tem por finalidades a implantação do projeto Câmeras Policiais Individuais pela 

Polícia Militar de Santa Catarina, por meio das seguintes atividades: 
 

Aquisição de 1.940 (um mil, novecentos e quarenta) câmeras policiais individuais, conforme termo de 

referência anexo; 

 
Aquisição de 152 (cento e cinquenta e duas) estações (dock station) para alimentação das câmeras, 

descarregamento automático de dados e armazenamento das imagens, conforme termo de referência 

anexo; e, 
 

Contratação de 90 (noventa) pontos de função para desenvolvimento de software para integração do 

PMSC Mobile com a câmera policial individual, conforme termo de referência anexo. 

 

Exposição sobre a relevância social do projeto: 
 

A segurança pública, certamente, está entre as principais demandas sociais neste momento; 
 

E, para fazer frente a esse clamor social, gerando resultados cada vez mais efetivos, a Polícia Militar 

têm investido na qualificação de seu capital humano, em novos métodos de trabalho e em novas 

tecnologias; 
 

Desta forma, o presente projeto pretende contribuir com este processo de qualificação do serviço de 

segurança pública por meio de investimentos no terceiro pilar deste movimento, a tecnologia. 
 

Nos últimos anos, o uso de câmeras policiais individuais para o registro das ações policiais tem se 

disseminado  nas principais polícias do mundo, com  destaque para as organizações policiais dos 

EstadosUnidos da América e da Inglaterra; 
 

O emprego desses equipamentos no dia a dia policial busca atender aos seguintes objetivosbásicos: 

 

Qualificar o conjunto probatório de práticas ilícitas, contribuindo para a efetividade da persecução 

criminal; 

 

Proteger os policiais militares nos casos de falsa acusação; 
 

Aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais e do uso da força; e, 
 

Mitigar a reação das pessoas em conflito com a lei, pela percepção de que estão sendofilmadas, e 
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consequentemente, reduzir a necessidade de uso da força por parte dos policiais militares. 

 
São esses benefícios, alinhados a uma atuação policial transparente, auditada, pautada no respeito aos 

direitos humanos e capaz de gerar  resultados mais efetivos na comprovação de práticas delituais, que 

têm gerado a necessidade de investimentos na aquisição e uso de câmeras policiais individuais; 

 
Neste sentido, investimentos em equipamentos desta natureza se consorciam ao que há de mais atual 

no campo da tecnologia policial voltada à proteção do cidadão; 
 

Em Santa Catarina, a utilização deste tipo de inovação tecnológica no serviço operacional encontrará 

um terreno fértil para ser assimilada e permitir o alcance dos objetivos pretendidos, pois os policiais 
militares catarinenses já possuem uma expertise no uso de novas tecnologias aplicadas à atividade de 

polícia ostensiva e preservação de ordem pública, em face de vários projetos já implementados, como, 

por exemplo, o Projeto PMSC Mobile, de tecnologia móvel e embarcada para a gestão de 

atendimentos policiais; 
 

Além disso, atualmente, o mercado está oferecendo equipamentos de qualidade e desenvolvidos 

especificamente para a atividade policial, a um custo extremamente competitivo; 
 

Essas duas características, capacidade de execução do projeto por parte da Polícia Militar de Santa 
Catarina e a viabilidade econômica de sua implementação, tornam o presente investimento capaz de 

produzir os resultados que dele se espera; 

 
E, para viabilizar o presente projeto, serão necessários investimentos nos seguintes equipamentos: 
 

Câmeras policiais individuais com rastreamento por GPS, duração de bateria de, no mínimo, 10 horas 

e capacidade de armazenamento de 32Gb; e, 

 

Estações (dock station) para alimentação das câmeras, descarregamento automático de dados e 
armazenamento das imagens, para facilitar a alimentação das câmeras, o descarregamento dos dados 

gravados após o turno de serviço, com vistas à automatização e segurança desta atividade, e 

finalmente, o armazenamento das imagens; 
 

Pontos de função para desenvolvimento de software, com vistas à integração entre o aplicativo PMSC 
Mobile e a Câmera Policial Individual, permitindo o início e fim da gravação de forma automatizada e 

a vinculação da gravação ao atendimento; 

 

Televisores Smart TV (monitores) de 47 polegadas, a serem instalados nas salas de audiência ou de 
audiência de custódia das comarcas (um por comarca/fórum), para visualização das imagens captadas 

pelas câmeras policiais individuais; 

 
Estações de trabalho básica (computador, teclado e mouse), a serem instaladas nas salas de audiência 

ou de audiência de custódia das comarcas (um por comarca/fórum), para acesso, via internet, às 

imagens gravadas pelas câmeras policiais individuais, que serão exibidas nos televisores de 47 
polegadas; 

 

Tendo em vista a restrição imposta pelo CNJ à aplicação dos recursos advindos de prestações 

pecuniárias para aquisição de equipamentos voltados ao próprio Poder Judiciário, os televisores e 
asestações de trabalho básica devem ser adquiridos com recursos orçamentários do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina; 

 

A composição do tipo, quantitativo e valor dos equipamentos (câmeras e docks) obedeceu à lógica de 

dotar um policial militar em cada guarnição de serviço com uma câmera, por isso o número dobrado 

de câmeras a serem adquiridas em relação ao número de guarnições, permitindo o seu uso durante 

24horas (enquanto um conjunto de equipamentos é usado, o outro está descarregando os dados e 
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sendo carregado de energia). Em cada comarca está prevista a instalação de pelo menos uma estação 

(dock station) para alimentação das câmeras, descarregamento automático de dados e 
armazenamento das imagens, visando garantir a integridade e a segurança na cadeia de custódia das 

gravações. As docks terão sua capacidade de armazenamento de 6TB(seis terabites). 

 

E, para permitir uma visualização do quantitativo de equipamentos e o valor a ser investido por 
comarca, segue anexa planilha contemplando essa informação, bem como os termos de referência com 

as especificações técnicas dos itens destacados acima. 

 
Ao findar a presente solicitação e diante de todo o exposto, fica evidente o ganho a ser gerado com a 

implementação do Projeto Câmeras Policiais Individuais. O uso dessa tecnologia, consorciada à 

convicção de que “uma imagem vale mais que mil palavras”, tem a capacidade de revolucionar a 

atuação policial e a qualidade da prova carreada aos autos nos processos judiciais. Por isso, a crença de 
que o Poder Judiciário estadual será parceiro em mais este relevante projeto para a sociedade 

catarinense. 

 

 

9. VALOR PECUNIÁRIO DO PROJETO SOCIAL 
 

Será investido no projeto o valor total de R$ 6.207.616,00 (seis milhões, duzentos e sete mil, 

seiscentos e dezesseis reais. 
 

 

DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS GASTOS A SEREM EFETUADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO 

PROJETO 
 

Descrição/Especificação Un. Qdade. Valor Un. 

(R$) 

Valor Total (R$) 

Câmera Policial Individual (1) Peças 1.940 1.870,00 3.627.800,00 

Estação (dock station) computadorizada, com 

armazenamento mínimo de 6TB, para 

descarregamento automático de dados, 

alimentação elétrica simultânea de, no mínimo, 

8 câmeras, e armazenamento das imagens, com 

software de gerenciamento de dados (1) 

 

 

Peças 

 

 

152 

 

 

16.558,00 

 

 

2.516.816,00 

Desenvolvimento de software para integração 

do PMSC Mobile com a câmera policial 

individual (2). 

Pontos de 

Função 

 

90 

 

700,00 

 

63.000,00 

Total 6.207.616,00 

– Valor unitário obtido pela média  dos três orçamentos apensos ao presente projeto. Esse será o valor de 

referência para o processo licitatório e poderá ser reduzido em face da disputa entre os participantes do 

certame. 

 

– O valor de referência foi obtido por meio de orçamento realizado pela empresa que desenvolveu o aplicativo 

PMSC Mobile. A comparação com os valores praticados em outras contratações dessa natureza denota a sua 

adequação com a realidade de mercado. Por sua vez, a publicidade gerada pela realização do pregão presencial 

destinado à essa contratação ensejará que outras empresas desse ramo tenham conhecimento da necessidade da corporação 
e possam participar do certame, gerando, por consequência, a competividade desejada em processos desta natureza. 

 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, INCLUINDO-SE A DATA INICIAL E A FINAL: 

 
Período de Execução 

Início do Projeto: JUNHO//2018 Término do Projeto: ABRIL /   /2019 
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Cronograma de Execução 

Meta Etapa Indicador Físico Duração 

Unidade Quantidade Início Término 

 

1. Aquisição de 

câmeras policiais 

individuais e dock 

stations. 

1.1. Processo licitatório para aquisição 

de 1.850 câmeras policiais individuais 

e 115 dock stations; 

 

Processo 

 

01 

 

06/2018 

 

12/2018 

1.2. Recebimento e distribuição das 

Câmeras policiais individuais; 

Peças 1.940 04/2019 04/2019 

1.3. Recebimento e distribuição das 
dock stations. 

Peças 152 04/2019 04/2019 

 

2. Desenvolvimento 

de software para 

integração do PMSC 

Mobile com a 

câmera policial 

individual. 

2.1. Processo licitatório para 

contratação de empresa de 

desenvolvimento de software para 

integração do PMSC Mobile com a 

Câmera policial individual; 

 

 

Processo 

 

 

01 

 

 

06//2018 

 

 

11/2018 

2.2. Desenvolvimento e 

implementação da integração do 

PMSC Mobile com a câmera policial 
individual; 

Pontos de 

Função 

 

90 

 

03/2019 

 

03/2019 

 

 

OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

Não há outras fontes de financiamento. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS (Aferição dos resultados do projeto) 

 
 

Todos os municípios catarinenses serão atendidos pelo projeto; 

Em cada guarnição PM de serviço no Estado, pelo menos um policial estará utilizando a câmera 

policial individual; 
Todas as Comarcas do Poder Judiciário de Santa Catarina terão acesso às imagens gravadas por meio 

das câmeras policiais individuais. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Seguem anexos ao presente projeto: 
 

Termo de referência dos equipamentos e serviços que serão adquiridos e contratados, respectivamente, 
com recursos repassados pelo Poder Judiciário; 

Relação da distribuição dos equipamentos por Comarca; 

Orçamentos utilizados para composição do valor de referência dos equipamentos e serviços que serão 
adquiridos e contratados, respectivamente, com recursos repassados pelo Poder Judiciário. 

 

Florianópolis, 22 de outubro de 2018. 
 

 

 

Assinado eletronicamente 
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES JÚNIOR 

Coronel PM Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina 
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ANEXO C – ATO DE POLÍCIA Nº 997/2019 
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Fonte: Comando Geral da PMSC, 2019. 
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ANEXO D – ATO DA POLÍCIA MILITAR Nº 436/PMSC/2021 
 
   

                ESTADO DE SANTA CATARINA 

                SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                                   
POLÍCIA MILITAR 

 

ATO DA POLÍCIA MILITAR Nº 436/PMSC/2021. 

 

BEPM: 15/2021 

Data da publicação: 16/04/2021 Protocolo SGPE: 00023746/2021 PMSC 
Assunto: Uso de  câmeras de videomonitoramento e individuais 

 

O COMANDANTE-GERAL  DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições, fundamentado no artigo 10 do Regulamento para as Polícias Militares e Corpo de 

Bombeiros Militares (R-200),aprovado pelo Decreto federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983; art. 

5º da Lei estadual nº 6.217, de 10 de fevereiro de 1983 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar), 
e artigo 36 do Regulamento da Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Estado de Santa 

Catarina, aprovado pelo Decreto estadual nº19.237, de 14 de março de 1983,e 

 

CONSIDERANDO que a Polícia Militar realiza o policiamento ostensivo por meio de câmeras de 
videomonitoramento em logradouros públicos; 

 

CONSIDERANDO o uso de câmeras policiais individuais pelos Policiais Militares para gravação das 
interações com os cidadãos durante os atendimentos de ocorrência; 

 

CONSIDERANDO a obrigação da Polícia Militar em utilizar todos os meios de prova para 

comprovação de práticas delitivas, infrações administrativas e responsabilização civil; 
 

CONSIDERANDO que o conteúdo das gravações realizadas pela Polícia Militar pode conter imagens 

que exponham a intimidade das pessoas; 
 

CONSIDERANDO o respeito ao princípio constitucional da privacidade; 
 

CONSIDERANDO o que prevê a lei de acesso à informação; e 
 

CONSIDERANDO o que prevê a lei geral de proteção de dados pessoais; 
 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º No exercício da atividade de polícia ostensiva e depreservação da ordem pública, a Polícia 

Militar poderá realizar a gravação de imagens, acompanhadas ou não de sons, por meio de: 

 
I- Câmeras de videomonitoramento; e, 
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II - Câmeras policiais individuais. 
 

Art. 2º A gravação de imagens dos logradouros públicos por meios de câmeras de 
videomonitoramento destina-se a: 

 

- Execução da atividade de polícia ostensiva  e à preservação da ordem pública;e, 
 

- Formação de elementos de prova para eventual instrução de procedimentos criminais, cíveis 

e/ou administrativos. 
 

Art. 3º A gravação de imagens das interações com os cidadãos, por meio de câmeras policiais 
individuais, fixadas de forma aparente na farda, destina-se a: 

 

- Formação de elementos de prova para eventual instrução de procedimentos penais, civis 

e/ou administrativos; 
 

- Proteção dos policiais militares nos casos de falsa acusação; 
 

- Aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais e do uso da força; e, 
 

- Mitigar a reação das pessoas em conflito com a lei, pela percepção de que seus atos e 

verbalizações estão sendo registrados e, consequentemente, reduzir a necessidade de uso da 

força por parte dos policiais militares. 
 
Art. 4º As imagens gravadas devem ser armazenadas em local seguro e que inviabilize o acesso por 

pessoas sem a devida autorização. 

 
Art.5º A responsabilidade pelo armazenamento das imagens, dos equipamentos destinados a este 
armazenamento e das instalações respectivas é do Comandante da OPM. 

 

Art.6º Relativamente aos equipamentos do tipo dock station, compete ao Comandante da OPM 

assegurar a instalação de aterramento da rede de energia, bem como à rede de dados, prevenindo a 
queima destes dispositivos. 

 

Parágrafo único. Quando necessário, o Comandante da OPM deverá providenciar equipamentos do 
tipo nobreak, estabilizador ou DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos), visando a melhoria na 

proteção dos equipamentos. 

 

Art. 7º É de responsabilidade do Comandante da OPM a tarefa de manter os equipamentos do tipo 
dock station ligados exclusivamente à rede de dados contratada pela Instituição/Estado. 
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Parágrafo único. Quando necessário, o Comandante da OPM deverá escalar policial militar com 
conhecimento técnico em TIC para fins de acompanhamento e monitoramento de toda a operação dos 

sistemas e equipamentos, assegurando-se quanto ao seu correto e regular funcionamento. 

 
Art.8º A responsabilidade pela segurança da informação e sua proteção contra ataques cibernéticos é 

do Diretor de Tecnologia e Sistemas (DTSI). 

 

Art. 9º A visualização das imagens pelo Policial Militar que portou a câmera poderá ser feita a 
qualquer tempo, no próprio sistema, através de requerimento a seu comando imediato e mediante login 

e senha pessoais. 

 
Parágrafo único: A extração de cópia das imagens, quando necessária e justificada, poderá ser 

realizada para fins de defesa própria em processo administrativo, criminal, cível ou procedimento de 

outra natureza, desde que confirmada a condição do requerente como parte interessada e envolvida. 
 

Art. 10 O Policial Militar que recebeu autorização para visualização e/ou extração/cópia responderá 

administrativa, cível e criminalmente pela destinação, cessão ou vazamento indevido das imagens. 

 
Art.11 A visualização e/ou extração de cópia das imagens, quando de ofício, é de responsabilidade do 

Comandante da OPM, podendo ser realizada nas seguintes hipóteses: 

 

- Para juntada em Boletins de Ocorrência ou Termos Circunstanciados, que serão 

encaminhados pela Polícia Militar ao Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil ou 

Polícia Federal; 
 

-Para juntada em procedimentos administrativos investigatórios (sindicâncias, inquéritos 

técnicos, procedimentos administrativos disciplinares, dentre outros) e procedimentos de 

polícia judiciária militar, por solicitação da autoridade processante ou encarregado, ou a 

requerimento do acusado, investigado ou indiciado; 

 

- Para juntada em relatórios de inteligência de segurança pública; 

 

IV – Para cumprimento de requisição judicial; 

 

- Para o cumprimento de requisição do Ministério Público, devidamente fundamentada e 

relativa a procedimento instaurado pelo órgão ministerial; 
 

- Para o atendimento de solicitação da Polícia Civil ou Polícia Federal, desde que 

devidamente fundamentada e relativa a procedimento instaurado pelo órgão; 

 

- Para envio à audiência de custódia. 
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Parágrafo único: Na ausência de imagem, o Comandante deverá fornecer relatório do registro de log 

do uso da câmera, detalhando as informações constantes, e, se necessário explicar o funcionamento do 

log, do projeto ou outra dúvida, e ainda apurar possíveis irregularidades. 
 

Art. 12 As solicitações de extração de cópias de imagens efetuadas por cidadãos somente serão 

deferidas pelos Comandantes das OPM quando observados  e cumpridos, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos: 

 

- O solicitante ou pessoa que, nos termos da lei, esteja sob sua responsabilidade, estejam 

diretamente envolvidos na filmagem solicitada; 
 

-Prévia identificação do solicitante por meio do fornecimento, no mínimo, do nome completo,  

data de nascimento e CPF válido; 
 

- Indicação de número de telefone para contato, endereço físico e eletrônico para recebimento 

de comunicações; 
 

-Indicação de elementos, no mínimo data e hora aproximada, que permitam identificar o 

evento para o qual requer cópia das imagens; e, 
 

- Indicação, ainda que sucinta, da motivação do pedido, com juntada de documento que 

comprove a existência de processo judicial a que se destinam as imagens cujas cópias são 

solicitadas. 
 

Parágrafo único: As cópias de imagens solicitadas por cidadãos serão fornecidas somente mediante  

requisição judicial quando: 
 

- Destinarem-se a constituir prova contra outro cidadão ou pessoa jurídica de direito privado; 

ou, 
 

- Envolvam, ainda que de forma indireta ou eventual, a participação de criança ou 

adolescente. 
 

Art. 13 O fornecimento aos cidadãos de cópia de imagens armazenadas pela Polícia Militar será 
sempre precedido da assinatura de termo de confidencialidade e sigilo, no qual constarão 

esclarecimentos acerca da responsabilidade civil, administrativa e criminal pelo uso indevido das 

imagens e sons, ou apenas dos sons nela contidos, tanto em relação aos agentes públicos envolvidos 

nos fatos quanto em relação a terceiros não envolvidos nos fatos, mas identificáveis e que 
eventualmente tiveram sua imagem registrada no material fornecido. 

 

Art. 14 Toda extração de cópias de imagens deve ser registrada no próprio sistema, permitindo 
identificar quais trechos de gravação foram copiados, o fim a que se destina a cópia e a pessoa a quem 

se destina. 

 
Art.15 A divulgação ou exibição pública das imagens 
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gravadas pela Polícia Militar poderá ser realizada somente com autorização do Comando da OPM 
responsável pelo seu armazenamento ou do Comando Geral, nas seguintes hipóteses: 
 

- Possuir caráter educativo ou de orientação à comunidade; e, 
 

- Estiver de acordo com as orientações do Centro de Comunicação Social da PMSC. 
 
Parágrafo único: Em nenhuma hipótese serão divulgadas imagens que envolvam, ainda que de forma 

indireta ou eventual, a participação de  criança ou adolescente. 

 
Art.16 Fica estabelecido, a título de tabela de temporalidade, que o armazenamento das imagens de 

câmeras corporais nos equipamentos do tipo dock station ficará disponível pelo período de 12 (doze) 

meses, e, relativamente às imagens do sistema de câmeras de videomonitoramento, o período de 

disponibilidade será estipulado localmente, na OPM responsável, conforme parâmetro compatível com 
a estrutura tecnológica existente. 

 

Art.17 O Comandante Regional, para fins desta normativa, possui as mesmas atribuições conferidas 
aos Comandantes da OPM, cabendo-lhe ainda proceder o controle/fiscalização sobre o uso do sistema 

e das câmeras, fornecer acesso de gestor aos Comandantes e Policiais Militares das seções autorizadas 

e prestar o suporte às OPM subordinadas. 

 
Art.18 A extração e a cessão das imagens para finalidades diversas das contidas neste Ato deverão ser 

precedidas de requerimento e autorização por escrito do Comandante-Geral, Subcomandante-Geral ou 

Chefe do Estado-Maior Geral. 
 

Art. 19 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 20 Fica revogado o Ato da Polícia Militar nº 997/2019. 

 

Florianópolis, 15 de abril de 2021. 

 
 

[documento assinado eletronicamente] 
                   DIONEI TONET 

Coronel PM - Comandante-Geral da PMSC 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO - TCMS 

 

 
Eu, , RG , brasileiro, CPF nº 

 , DECLARO ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento 

de informação de cunho pessoal e/ou personalíssimo, bem como direito e garantias 

fundamentais e aqueles relacionados ao direito de imagem cuja divulgação possa causar risco 

ou danos morais e patrimoniais de terceiros e suas sanções civis, penais e administrativas, e me 

comprometo a guardar o sigilo necessário das imagens capturadas pelas câmeras policiais 

individuais da Polícia Militar de Santa Catarina e fornecidas ao solicitante, nos termos da 

legislação vigente e nos termos abaixo: 

 
a) Não transmitir dados ou imagens, em sua íntegra ou frações das mesmas, capturadas pelas 

câmeras policiais individuais da Polícia Militar de Santa Catarina e fornecidas ao solicitante. 

 
b) Não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações e 

imagens capturadas pelas câmeras policiais individuais da Polícia Militar de Santa Catarina e 

fornecidas ao solicitante; 

 
c) Não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo, ou publicar na internet ou mídia as 

imagens capturadas pelas câmeras policiais individuais da Polícia Militar de Santa Catarina e 

fornecidas ao solicitante. 

 
d) Não realizar quaisquer gravação ou transmissão de áudio ou vídeo das imagens capturadas 

pelas câmeras policiais individuais da Polícia Militar de Santa Catarina e fornecidas ao 

solicitante. 

 

 

 
(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 
 

 

 
 

Nome completo 
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ANEXO E – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA UTILIZAÇÃO 

DAS CÂMERAS POLICIAIS INIDIVIDUAIS - POP 201.1.8  

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO UTILIZAÇÃO DE CÂMERA 

POLICIAL INDIVIDUAL 

 

POP nº 

201.1.8 

Estabelecido em 
22/06/2018 

Atualizado em 

16/08/2020 

Execução 
Guarnição 

PM 

MATERIAL NECESSÁRIO 

1. Fardamento, armamento e equipamento (POP 001); 

2. Câmera Policial Individual; 

3. Colete balístico. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 

DOUTRINÁRIA 

 

LEGISLAÇÃO/DOUTRINA ESPECIFICAÇÃO 

Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva - PMSC Inteiro teor 

Regulamento de Uniformes da Polícia Militar Inteiro teor 

Ato da Polícia Militar nº 997/2019 Inteiro teor 

 

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

 

1. A Câmera Policial Individual é equipamento policial de uso obrigatório quando 

disponibilizada para os policiais militares de serviço e tem como objetivo registrar as 

interações entre policiais militares e cidadãos nos atendimentos de ocorrências policiais, 

abordagens policiais, operações e          eventos. 

 

2. As Câmeras Policiais Individuais, bem como os equipamentos acessórios (cabos, dock 

station e computadores), ficarão acondicionadas nas reservas de armamento ou em local 

específico designado na OPM com acesso restrito. Os policiais Militares designados 

para a operação administrativa dos equipamentos serão responsáveis por: 

a. Acondicionar os equipamentos; 

b. Manutenir diariamente cabos, baterias e acessórios; 

c. Proceder  protocolo para download de dados; 

d. Entregar aos policiais militares designados para uso na assunção do serviço 

mediante    protocolo; 
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3.           Receber o equipamento ao final do turno de serviço de cada policial militar 

designado             mediante protocolo. 

O Policial Militar que receber a Câmera Policial Individual deverá, na 

assunção do serviço, registrar no PMSC MOBILE, na tela específica, a 

matrícula do integrante da Guarnição que usará  a câmera e o número de série. A 

distribuição de câmeras nas guarnições policiais militares sempre    obedecerá, 

primordialmente, a precedência hierárquica dos integrantes de uma mesma 

guarnição,  onde o Policial Militar mais antigo, Comandante da guarnição, 

decidirá quem será o policial a utilizar a câmera. Havendo mais de uma câmera 

em uma mesma guarnição, o segundo equipamento deverá ficar com o policial 

responsável pela busca pessoal. 

 

4.            A rede de wifi do tablet deve estar durante todo o turno de serviço        

OBRIGATORIAMENTE ativada, pois é por ela que se faz a comunicação entre o 

tablet e câmera. 

 

5.           O policial militar designado, para utilizar a Câmera Policial Individual, no seu 

respectivo turno de serviço, deverá portar o equipamento em seu colete balístico 

na altura do peito, centralizado, e durante o serviço deverá acionar o modo 

gravação quando houver qualquer interação direta com o      cidadão: 

a. Nas interações espontâneas entre o policial e o cidadão, não se faz necessário o 

acionamento da câmera policial, entretanto, caso a interação mostrar indícios 

de desdobramentos mais graves, o policial deverá acionar o modo gravação da 

câmera de maneira preventiva, devendo informar ao cidadão que estará sendo 

gravado: 

“Senhor (a), esta conversa está sendo gravada por câmera policial.” 
 

b. Nos atendimentos de Ocorrência Policial: 

I. O modo gravação do equipamento será acionado automaticamente no 

momento do recebimento da ocorrência pelo tablet (J9); O Policial 

Militar deverá certificar se a câmera efetivamente iniciou a gravação 

(LUZ VERMELHA ACESA); em caso negativo, repetir a operação para 

iniciar a gravação, devendo comunicar imediatamente ao Oficial de Dia, 
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caso o equipamento esteja com problema; 

II. Deixar o equipamento em modo gravação durante todo o atendimento da 

ocorrência; 

III. Iniciar o atendimento da ocorrência informando aos presentes que a 

ocorrência está sendo gravada: 

“Senhor (a), esta ocorrência está sendo gravada por câmera policial.” 

i. Se tal procedimento na ocorrência representar risco indevido ao 

policial, gerar risco de morte a outrem ou for inadequado dadas as 

circunstâncias, por demandar resposta imediata do policial militar 

(uso de força, prisão de agente), não sendo possível a 

verbalização inicial, após a contenção da ocorrência  deverá ser 

informado às partes que a ocorrência está sendo gravada; 

IV. A gravação será finalizada após o encerramento da ocorrência no PMSC 

Mobile (ou outro meio quando permitido), a liberação das partes 

(cessando qualquer interação com qualquer dos envolvidos na 

ocorrência) e a saída do local da ocorrência - O Policial Militar deverá 

certificar se a câmera efetivamente finalizou a gravação (LUZ 

VERDE ACESA). 

V. Se o atendimento da ocorrência policial resultar em prisão em flagrante 

(BOPA) e consequente condução de pessoas em viatura policial, a 

gravação será interrompida ao finalizar a lavratura do respectivo boletim 

de ocorrência. 

 

c. Nas abordagens Policiais: 

I. Deverá acionar o ícone "Abordagem Policial/Ocorrência em Andamento" 

que iniciará automaticamente o modo gravação, mediante fundada 

suspeita, concomitante ao emprego do Ciclo OODA (Observar – Orientar 

– Decidir - Agir), POP 004 e POP 005, e informar ao cidadão da gravação 

da abordagem. Caso não seja possível o acionamento do ícone no tablet 

quando da tomada de decisão para a abordagem, deverá ser acionado o 

botão na própria câmera, e informar ao cidadão da gravação da 

abordagem quando: 

i. Nas ocorrências Nível I, assim que iniciar a verbalização: 

 
“Senhor (a), esta ocorrência está sendo gravada por câmera policial.” 
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i. Nas ocorrências Nível II, assim que iniciar a verbalização. Não 

sendo possível a verbalização por necessidade de contenção da 

ocorrência, informar no momento em que o(s) suspeito(s) 

estiver(em) contido(s) e em posição de revista. 

1) Ocorrência com verbalização no momento da abordagem: 

“Após a verbalização padrão para abordagem Nível II (POP 

nº 004), ressaltar: 

“Senhor (a), esta ocorrência está sendo gravada por 

câmera policial.” 

 

Não sendo possível a verbalização do informe da gravação no início da  abordagem, fazer 

assim que possível de maneira explicativa: 

 

“Senhor (a), esta ocorrência está sendo gravada por câmera policial.” 

 

2) Durante a busca pessoal, se houver verbalização com o 

cidadão, deverá ser feita em alto e bom tom, a fim de que 

fique registrada na filmagem. 

3) Após os procedimentos de busca pessoal, caso não seja 

confirmada a fundada suspeita, informar ao cidadão abordado 

os motivos da abordagem  (POP 005) e reiterar que a 

abordagem estava sendo gravada por câmeras. 

Encerrar o modo gravação quando findada a abordagem, 

após afastar-se com segurança – POP 004 e POP 005. 

4) Encerrar o modo gravação quando findada a abordagem, 

após afastar-se com segurança – POP 004 e POP 005. 

5) Se o procedimento de abordagem resultar em prisão em 

flagrante (BOPA), obrigatoriamente deverá ser dada voz de 

prisão, com consequente condução em viatura policial, e o 

modo gravação será desligado após a lavratura do respectivo 

boletim. 

 

Voz de Prisão: “Eu sou ... (grau hierárquico e o nome) ... e o Senhor (a) está    preso pelo crime 

(descrever a infração penal/mandado de prisão).” 
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6) No caso de apreensão de adolescente: 

 

“Eu sou ... (nome e graduação), e você (a) está sendo apreendido pelo ato  infracional 

(descrever o ato infracional/mandado de prisão).” 

 

7) No caso de Retenção de Criança: 

Efetuar procedimento conforme POP 201.4.25. Findará a 

ocorrência após o repasse da custódia para o Conselho 

Tutelar, mantendo, assim, a câmera ligada. 

 
ii. Nas ocorrências Nível III, assim que iniciar a verbalização. Não 

sendo possível a verbalização por necessidade de contenção da 

ocorrência, informar,   quando o preso estiver algemado: 

 

“Senhor (a), esta ocorrência está sendo gravada por câmera policial.” 

I. Durante a busca pessoal, se houver verbalização com o cidadão, deverá 

ser feita em alto e bom tom, a fim de que fique registrada na filmagem. 

II. Se o procedimento policial de abordagem requerer uma intervenção rápida 

do policial, não sendo possível iniciar a verbalização, o acionamento do 

modo gravação deverá ser feito após a contenção da situação. 

III. Se o procedimento policial de abordagem requerer uma intervenção 

rápida com uso direto de força por parte do policial, impedindo as etapas 

do Ciclo OODA, a verbalização, e impossibilitando o acionamento do 

modo gravação, deverá o policial, logo que estabilizada a situação, 

acionar o modo gravação. 

 

b. Nas Operações Policiais programadas: 

 

I. Exemplo das Operações de Barreira, Operações de Trânsito, Varredura, 

Pente fino,     Patrulha, Cerco, entre outras, ficará a critério do Comandante 

da Operação, mediante sua justificativa, a gravação do andamento da 

referida operação. No caso de interações subsequentes na operação, os 

Policiais Militares envolvidos deverão proceder conforme o item 5. 

c. Em policiamento de eventos: 

I. A exemplo do policiamento de praças desportivas, shows e demais 

eventos, ficará a critério do Comandante da Operação, mediante sua 

justificativa, a gravação do andamento do referido evento. No caso de 
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interações subsequentes na operação, os Policiais Militares envolvidos 

deverão proceder conforme o item 5. 

d. Em policiamento de manifestações: 

I. Todos os policiais militares designados com câmeras corporais deverão 

manter o modo gravação acionado até o término do evento, findando a 

gravação quando em retorno à base. Tal procedimento deve ser feito pelo 

próprio policial militar, acionando  diretamente a câmera. 

 

e. Reintegração de posse e apoio a outros órgãos: 

I. Todos os policiais militares designados com câmeras corporais deverão 

manter o modo gravação acionado até o término do evento, findando a 

gravação quando em retorno à base. Tal procedimento deve ser feito pelo 

próprio policial militar, acionando  diretamente a câmera. 

 

6.      A produção de imagens pela Câmera Policial Individual, ou seja, colocar a 

câmera em modo  gravação, ainda que de serviço e portando o equipamento, será 

proibida: 

f. Quando não estiver abarcada nos protocolos do Item 5; 

g. Durante o serviço, quando interagindo somente com guarnição policial militar; 

h. Em procedimentos administrativos de qualquer natureza em sede de OPM; 

i. Em repartições públicas ou privadas de qualquer natureza (hospitais, 

agências bancárias,            prefeituras municipais), salvo as situações do item 5. 

 

7.     O porte e uso da câmera no colete/farda ficam proibidos: 

           j.     Em audiências e/ou depoimentos ao poder judiciário, ministério público, 

delegacia de polícia e atos de Corregedoria, incluindo procedimentos 

administrativos. 

           k.      Em casos específicos, para sua defesa, quando da entrega de preso em 

delegacia, a câmera  poderá ser ligada, se necessário. 

 

 

ATIVIDADES CRÍTICAS 
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1. Acionar modo gravação sempre quando houver interação com cidadão; 

2. Manter o equilíbrio face à diversidade de situações a serem enfrentadas; 

3. Registrar a busca pessoal com atenção e cuidado aos pertences do cidadão abordado, 

procurando descrever o que encontrar na bolsa, carteira, mochila, etc., desde que tal 

procedimento não acarrete  risco à guarnição ou à ação policial. 

Ter o conhecimento técnico sobre os equipamentos a serem operados. 

 

ERROS A SEREM EVITADOS 

 

1. Deixar de acionar o modo gravação quando das interações previstas no protocolo; 

2. Deixar de verbalizar com o cidadão quanto à gravação das imagens; 

3. Deixar de verbalizar voz de prisão, quando for prisão em flagrante; 

4. Utilizar verbalização não adequada para com o cidadão, fora dos protocolos 

operacionais da PMSC; 

5. Não verificar, na assunção do serviço, as boas condições para uso da câmera (bateria e 

acessórios  em condições de uso). 

6. Acionar o modo gravação nas situações não permitidas. 

7. Deixar de verificar o efetivo acionamento da câmera (LUZ VERMELHA ACESA) 

nas interações previstas no protocolo e deixar de refazer o acionamento manual em caso 

de eventual  falha. 

8. Deixar de acionar o Oficial de Dia nos casos de falha no equipamento. 

. 

Desligar, por qualquer motivo, a rede wifi do tablet. 

 

Fonte: Comando Geral da PMSC, 2019. 
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ANEXO F – EMENTA DA DISCIPLINA TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA 

PÚBLICA II 

 

Câmera Policial Individual. Capacitação dos policiais militares para o uso da câmera 

individual como ferramenta de proteção e auxílio durante e após o atendimento de 

ocorrências variadas. Consequências jurídicas e administrativas evitáveis com o uso do 

equipamento no atendimento de ocorrências de naturezas complexas. Identificar as 

excludentes de ilicitude a as atenuantes através da captação de imagens de 

ocorrências. Operação administrativa dos equipamentos a acondicionar; manutenção 

diária dos cabos, baterias e acessórios; protocolo para download de dados; padronização 

da entrega aos policiais militares designados para uso na assunção do serviço mediante 

protocolo; recebimento do equipamento ao final do turno de serviço de cada policial 

militar designado mediante protocolo. Capacitação dos policiais designados para operar 

o equipamento a fazer o registro no PMSC MOBILE do uso da câmera e o número de 

série; capacitação do policial quanto ao uso correto da câmera no seu equipamento de 

proteção individual (colete balístico); capacitação do policial ao acionamento do modo 

gravação; identificar os momentos corretos para o seu acionamento, bem como a 

verbalização nas mais variadas circunstâncias (atendimento de ocorrência, abordagem 

policial, operações policiais programadas, policiamento de eventos, de manifestações, de 

reintegração de posse e outros órgãos). Capacitacão dos policiais designados para operar 

o equipamento durante uma abordagem a pessoa a pé (com e sem apoio), veículos 

(motocicletas e automóveis) e edificações, nos variados níveis de ocorrências; massificar a 

verbalização. RPAS: Diretriz nº 025/PMSC – Operações Aéreas na PMSC; Histórico das 

Operações Aéreas na PMSC; História do BAPM; Introdução; Conceitos: operações 

aerotransportadas e aeronaves; Tipos de Missões: Resgates, Salvamento, Aeromédico etc.; 

Decreto nº 1.392, de 28 de maio de 2008; Portaria Nº XX/PMSC/17 – Utilização de RPAS na 

PMSC; Projeto RPAS na PMSC; Teoria de Voo – Asas Rotativas; Peso e Balanceamento de 

Pequenos RPAS; Desempenho do Pequeno RPAS; Componentes do RPAS; Erros, falhas, 

particularidades do sistema e IOC; Modo GPS, ATT e Manual; Carregamento e manutenção da 

bateria; Voo com vento significativo; Telemetria e Calibragem do RPAS; Missões típicas para 

o emprego do RPAS; Fail safe; Sensores mais comuns; Autonomia recomendada para o 

cumprimento das missões; Voo FPV. Origem do projeto; O desenvolvimento das ações. 

NOÇÕES DE METEOROLOGIA: Meteorologia Aeronáutica; Pressão Atmosférica; Ventos, 

turbulência e trovoadas; Nevoeiros, nuvens e precipitações; Frentes frias, quentes e 

estacionárias; Previsões meteorológicas; Código Meteorológico TAF; Efeitos da Meteorologia 

sobre Pequenos RPAS.REGULAMENTOS: Aeroportos/aeródromos e Heliportos/helipontos; 

Sistema de comunicação rádio e radar: Centro de Área, Centro de Controle; Regras de 

Voo;Circuito de Tráfego Aéreo; Prioridade para pouso e decolagem; Serviço de Tráfego Aéreo; 

Regras do Ar; Fraseologia de Tráfego Aéreo; Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e 

o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro; Emissão de Certificado de Autorização de Voo 

Experimental; Instruções para Homologar Drones – SISANT e ANATEL. NOÇÕES DE 

NAVEGAÇÃO AÉREA: Processo de Navegação; Coordenadas geográficas; Posição, direção 

e distância; Proa, rumo e rota; Escala, cartas e projeções; ROTAER; Plano de Voo e Notificação 

de Voo – SARPAST. MENU DE APLICATIVOS: Utilização de aplicativos meteorológicos; 

Utilização de aplicativos voltados ao uso de cada tipo de RPA; Cadastramento no SARPAS e 

SISANT. OPERAÇÕES EM GRANDES EVENTOS E TRANSMISSÃO DE DADOS: 

Operações coordenadas com múltiplos RPAS; Operações coordenadas com equipes de solo; 

Operação coordenada com aeronave tripulada. CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM RPAS: 

Princípios gerais da captação de imagens; Técnicas de captação com uso de RPAS. 

MANUTENÇÃO E CONTROLE TÉCNICO DE AERONAVES: Manutenção de aeronaves; 
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Controle técnico de manutenção. PRÁTICA: Conhecendo as aeronaves; preparação e 

verificação inicial da RPA; Funções básicas Rádio Controle; Instalação e verificação das 

hélices; Voos realizados em ambiente controlado. 

 

Fonte: Divisão de Ensino/Faculdade da PMSC. 

 

 

 

 

 

 


