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É professora adjunta do Departamento de Antropologia e do Programa
de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense,
em Niterói. É pesquisadora associada do Instituto de Estudos Compara-
dos em Administração Institucional de Conflitos (INEAC) nessa univer-
sidade. Foi diretora do Instituto de Segurança Pública da Secretaria de
Segurança Pública do Rio de Janeiro. Recebeu o Prémio SENASP-
-ANPOCS de Pesquisa em Segurança Pública (2004). A sua pesquisa cen-
tra-se nas áreas de antropologia jurídica, antropologia política, políticas
públicas de segurança, crimes, conflitos e perceções da violência, formas
de intolerância religiosa. Destaca-se o texto recente «Rotinas burocráticas
e linguagens do Estado: políticas de registos estatísticos criminais sobre
mortes violentas no Rio de Janeiro e em Buenos Aires» (em coautoria,
Revista de Sociologia e Política, 2011). 

Cristina Queirós é doutora em psicologia. É professora auxiliar (com
nomeação definitiva) na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade do Porto. É codiretora do Laboratório de Reabilitação
Psicossocial (da FPCEUP/ESTSPIPP) e membro do Centro de Psicologia
da Universidade do Porto. Tem como principais temas de interesse as
emoções, reabilitação, stress, burnout, e intervenção psicossocial na catás-
trofe. Publicou numerosos trabalhos, entre os quais «Burnout in male Por-
tuguese samples: a comparative study between nurses, teachers and police
officers» (in S. P. Gonçalves & J. Neves (eds.). Ocupational Health Psycho-
logy: From burnout to well-being. Rosemead, Scientific & Academic Pub -
lish ing, 2012).

Filipe Santos é mestre em sociologia e doutorando em sociologia na
Universidade do Minho. Foi investigador nos projetos «Justiça, media e
cidadania» e «Base de dados de perfis de DNA com propósitos forenses
em Portugal: questões atuais de âmbito ético, prático e político do Centro

13

00 Polícia, Segurança Intro_Layout 1  10/8/12  4:53 PM  Page 13



de estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Tem pesquisado na área
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tária da Altus Aliança Global, organização não-governamental com sede
em Nova Iorque. O seu influente trabalho versa sobre o sistema de justiça
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fessora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz parte da equipa
de coordenação do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
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obras, entre as quais Quem Vigia os Vigias (com Julita Lemgruber e Ignacio
Cano, Civilização Brasileira, 2003), Elemento Suspeito (com Sílvia Ramos,
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dade de Lisboa. É atualmente coordenador executivo do UrbanData/Bra-
sil e membro do INCT/Observatório das Metrópoles. Tem desenvolvido
pesquisas nos campos da Sociologia Urbana e da Sociologia do Trabalho,
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e também coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania, do Estado do
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coautoria, Objetiva, 2006, e Nova Fronteira, 2010),  livros que estiveram
na origem dos filmes Tropa de Elite I e II. Publicou também Legalidade Li-
bertária (Lumen-Juris, 2006); Justiça (Nova Fronteira, 2011) e Tudo ou
Nada (Nova Fronteira, 2012).

Márcia Pereira Leite é doutora em sociologia e antropologia. É pro-
fessora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Integra
os grupos de pesquisa «Religiosidade no Meio Urbano», «Coletivo de Es-
tudos sobre Violência e Sociabilidade Urbana» e «Juventude, desigualda-
des e o futuro do Rio de Janeiro», nesta universidade. Tem desenvolvido
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pesquisas nos campos da sociologia urbana, favela, sociabilidade, ação
coletiva, religião e política, violência, território e segregação. Conta com
diversos trabalhos publicados, dos quais se destaca o texto «Violência
risco e sociabilidade nas margens da cidade: perceções e formas de ação
de moradores de favelas cariocas» na coletânea Vida sob Cerco. Violência e
Rotina nas Favelas do Rio de Janeiro (Faperj/Nova Fronteira, 2008) e a obra
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coautoria, UFRGS/Pronex-CNPq, 2004).
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Universidade do Porto. Tem o curso de pós-graduação em políticas pú-
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Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Foi bolseiro
de investigação no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lis-
boa no âmbito do projeto «Mulheres nas Esquadras: Crimes de violência
e relações de género». Trabalhou como coordenador de pesquisas do In-
ternational Council on Security & Development, no Rio de Janeiro, e
como investigador do Núcleo de Pesquisas das Violências do Instituto
de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no âm-
bito do projeto «Desigualdade e Violência». Interessa-se por temas rela-
cionados com a justiça criminal, sistemas de segurança pública, policia-
mento urbano, justiça e violência de género.

Maria Claudia Coelho é doutora em sociologia. É professora asso-
ciada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dirige o Núcleo de
Antropologia das Emoções (NANTE) e é pesquisadora associada do La-
boratório de Análise da Violência (LAV), ambos nesta universidade. Tem
produzido um trabalho influente nos campos da antropologia urbana,
antropologia das emoções, teorias da dádiva, idolatria e antropologia da
comunicação de massa. Do conjunto vasto de publicações destacam-se
o artigo «Narrativas da Violência: a dimensão micropolítica das emoções»
(revista Mana, 2010) e as obras Antropologia das Emoções (com Cláudia B.
Rezende, Fundação Getúlio Vargas, 2010), O Valor das Intenções: Dádiva,
Emoção e Identidade (Fundação Getúlio Vargas, 2006).

Paula Poncioni é doutora em sociologia. É professora do Departa-
mento de Política Social da Escola de Serviço Social da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. É pesquisadora associada do Núcleo de Estudos
em Cultura Urbana, Sociabilidade e Identidade Social e ainda, ao Núcleo
de Estudos sobre Violência e Segurança, na mesma universidade. Tem
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desenvolvido pesquisas em torno de temas como formação profissional
de polícias militares e civis, estudos da violência, políticas públicas, se-
gurança pública e democracia no Brasil. Das suas publicações destaca-se
«A feijoada e as práticas de mediação de conflitos em delegacias de polí-
cia: negociando a lei e a realidade» (Revista Brasileira de Ciências Criminais,
2007). 
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dos socioeconómicos da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(SEADE). Foi coordenador geral de análise da informação da Secretaria
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relacionados com o sistema de justiça criminal brasileiro, organização do
sistema de segurança pública, os direitos humanos e a qualidade da demo-
cracia. Tem uma vasta obra publicada, de onde se destaca Entre Palavras e
Números: Violência, Democracia e Segurança Pública no Brasil (em coautoria,
Alameda Editorial, 2011), As Ciências Sociais e os Pioneiros nos Estudos sobre
Crime, Violência e Direitos Humanos no Brasil (em coautoria FBSP/AN-
POCS/Urbania, 2011) e o artigo «Queda dos homicídios em São Paulo,
Brasil: uma análise descritiva. Revista Panamericana de Salud Pública» (em
coautoria, Pan American Journal of Public Health, 2011).
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grações e Estudos para a Paz (NHUMEP) e o Observatório sobre Género
e Violência Armada (OGiVA). É editora do boletim on-line P@X e coor-
denadora executiva do OGiVA/CES. Interessa-se por temas relacionados
com violência de género, difusão de armas, cidadania e desmilitarização.
Da sua obra destaca-se «Auto de resistência: a ação coletiva de mulheres
familiares de vítimas de violência armada policial no Rio de Janeiro» (em
coautoria, Revista Crítica de Ciências Sociais, 2010).
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grama de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Gama Filho. É professor titular aposentado do Departamento de
Antropologia da UFF. Atualmente coordena o Instituto de Estudos
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Comparados em Administração de Conflitos (INCT-InEAC). Foi presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidente da Associação
Brasileira de Antropologia, tendo recebido diversos prémios ao longo da
sua carreira académica. Foi professor visitante na Universidade de Buenos
Aires e na Universidade de Otava. Tem pesquisa nas áreas da antropologia
do direito e da política, processos institucionais de administração de con-
flitos, produção de verdades jurídicas e sistema de segurança pública no
Brasil. Com uma vasta obra, dela se destaca o artigo recente «Sensibili-
dades jurídicas, saber e poder: bases culturais de alguns aspetos do direito
brasileiro em uma perspetiva comparada» (Anuário Antropológico, 2010)
e o livro Ensaios de Antropologia e de Direito: Acesso à Justiça e Processos Ins-
titucionais de Administração de Conflitos e Produção da Verdade Jurídica em
uma Perspetiva Comparada (Lumen Juris, 2008). Ficou associado aos temas
dos estudos policiais desde a publicação da obra A Polícia da Cidade do
Rio de Janeiro, Seus Dilemas e Paradoxos (Biblioteca da Polícia Militar, 1994).

Susana Durão é doutora em antropologia. É investigadora auxiliar
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Faz parte da
coordenação da Escola Doutoral em Antropologia, na mesma universi-
dade. É professora convidada do Instituto Superior de Ciências Policiais
e Segurança Interna (ISCPSI), em Lisboa. Foi pesquisadora visitante no
CPDOC/FGV, no Rio de Janeiro e professora convidada no Instituto
Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL. Tem investigado nas áreas da an-
tropologia urbana, antropologia política e do Estado, estudos de organi-
zações e comunidades profissionais. Tem refletido sobre segurança pú-
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relacionados com violência urbana e policiamento no Brasil. É autora e
coautora de diversas publicações nacionais e internacionais, destacando-
se os dois números especiais «Rethinking Institutions» (revista Social An -
thropology/Anthropologie Sociale, 2011), «Ambiguidades Contemporâneas
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2008).

Tatiana Moura é doutora em paz, conflitos e democracia. É diretora
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interesses de investigação centram-se em questões relacionadas com fe-
minismo nas relações internacionais, violência urbana, identidades e vio-
lência armada, masculinidades, feminilidade e violência urbana. Publicou
as obras Auto de Resistência. Relatos de Familiares de Vítimas da Violência Ar-
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da Violência Armada (Almedina, 2010). 

Tiago Neves é doutor em ciências da educação. É professor auxiliar
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Prefácio

É frequente dizer-se, ao longo de séculos de história partilhada e com
fortes afinidades aos mais diversos níveis, que Portugal e o Brasil são «paí-
ses irmãos». Esta expressão transmite e simboliza os estreitos laços que
mantêm, e, de igual forma, a partilha de uma língua comum que se efetiva
numa relação transnacional privilegiada. No entanto, pese embora as afi-
nidades históricas e culturais, Portugal e o Brasil diferenciam-se em inú-
meros aspetos, e é precisamente sobre algumas dessas dissemelhanças que
este livro trata. O tema selecionado é a presença, a atuação e a doutrina
das forças policiais, colocando-se em evidência como os modelos de po-
liciamento, por um lado, e as necessidades a que procuram dar resposta,
por outro, são distintos e têm diferentes prioridades nos dois países. 

Esse escrutínio e essa observação detalhada são oportunos quer no pa-
norama das ciências sociais, quer a nível do papel interventivo e ativo que
pode assumir nas esferas políticas de tomada de decisão. Por outras pala-
vras, em Polícia, Segurança e Ordem Pública, os coordenadores conseguem
levar a cabo algo que é tantas vezes enunciado mas tão poucas vezes con-
seguido na prática: o diálogo entre diferentes intervenientes; a aprendiza-
gem mútua de realidades que se distanciam mas que são em simultâneo
algo próximas; a adoção de estratégias comuns face à prática policial. 

Não basta dizer que há colaboração, protocolos ou relações privile-
giadas. É necessário que o conhecimento empírico e sustentado seja real.
Com esta obra podemos afirmar, então, que saímos da esfera da dema-
gogia e da retórica e passamos ao concreto, ao palpável. De que modo
interage a polícia com as populações? Que significados tem, em diferen-
tes contextos, o sentir-se «protegido», ou o seu inverso, ter-se «medo do
crime» ou sentir-se inseguro? De que polícias falamos – e aqui refiro-me
tanto às instituições como aos seus operacionais – e que criminalidade
se procura combater? Qual o significado do mandato policial ou, recor-
rendo a um jargão popular brasileiro, o que fazer quando «polícia vira
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ladrão»? Estas são algumas das questões a que esta obra procura dar res-
posta, numa leitura atenta das realidades portuguesa e brasileira, o que
as aproxima e o que as distingue, que problemas sociais emergem de
facto, num e noutro contexto. 

Em última análise estamos sobretudo a falar de democracia e de di-
reitos humanos, de história política, económica, social e cultural. Em
ambos os contextos há pelo menos uma particularidade que não pode
ser deixada para segundo plano quando analisamos elementos relacio-
nados com a autoridade e o exercício policial: a vivência, nestes que são
hoje estados democráticos, de longas ditaduras que deixaram mais do
que uma presença residual. Quer isto dizer que há um trabalho que con-
tinua a ser desenvolvido por parte das instituições que garantem a ordem
pública que se prende com a sua própria reformulação e a sua imagem
junto dos cidadãos. Ao contrário do que sucedeu no passado, a polícia
– enquanto instituição – e o polícia – enquanto sujeito – já não têm como
missão capturar opositores políticos ao regime. Hoje devem sim garantir
que a sociedade é segura, que a ordem pública é mantida, que a crimina-
lidade diminui e, neste sentido, a liberdade é vivida em pleno pelo con-
junto da população. Num certo sentido, a base do policiamento comu-
nitário é justamente a de unir polícia e comunidade num objetivo
comum. E aqui deparamo-nos com o outro lado da questão. Também
os cidadãos têm de aprender a mudar a perceção que têm das forças po-
liciais, reconhecendo as transformações ao longo das últimas décadas, a
maneira como as próprias instituições mudaram de paradigma e se foram
reformando, acompanhando os tempos. Não tem sido tarefa fácil, nem
de um lado nem do outro. As mentalidades não se reconfiguram com
uma revolução, é necessário aprender, reeducar, sensibilizar e aqui penso
nas próprias instituições, nos cidadãos, e no modo como uns e outros se
relacionam e interagem. Se o passado histórico é uma herança e um le-
gado, não é menos verdade que os novos desafios à segurança são uma
incógnita.

Neste livro, a aproximação dos dois países é fulcral na medida em que
nos permite equacionar ainda uma outra característica e dissemelhança
relevante. Esta prende-se com o próprio contexto geopolítico em que
Portugal e o Brasil se encontram. Portugal está no espaço europeu, inse-
rido na União Europeia, partilha de toda uma legislação específica ao
quadro comunitário. O Brasil insere-se numa esfera totalmente distinta,
a dos países da América do Sul e da América Latina, o Mercosul. Esta
distinção é mais do que apenas geográfica e acarreta fatores subjacentes
importantes, uma vez que a economia, a legislação, a vida sociocultural
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e, também, os índices e tipos de criminalidade são particularmente dife-
renciados. Como fica presente neste livro, no Brasil assistimos a um
maior índice de criminalidade violenta e grave que fica ainda mais per-
cetível quando comparado com Portugal, onde os índices registados se
mantêm baixos mesmo na média europeia. Essa realidade configura e
determina o tipo de análise que é feita a propósito da polícia enquanto
garante da segurança e da ordem pública. Em Portugal a tónica é colo-
cada nos procedimentos burocráticos e administrativos, no Brasil é a
questão dos direitos humanos que mais prevalece. Estamos aqui perante
duas lógicas de ação e atuação totalmente distintas e que vale a pena sa-
lientar. O modelo português, tal como outros europeus, assenta numa
estratégia muito em voga atualmente que se relaciona com a prevenção
e dissuasão da criminalidade. Prevenção, neste domínio, traduz-se numa
lógica de atuação em que a polícia antecipa e evita a ocorrência criminal.
No Brasil, a lógica tem sido muito distinta, assentando sobretudo numa
resposta pronta à situação através de uma atuação predominantemente
paramilitar e reativa. Estas duas lógicas de desempenho e performance
estão estreitamente ligadas com o que dizia acima sobre os contextos
geográficos, políticos e culturais em que estes países se inserem e a forma
como são influenciados pelas suas condicionantes internas e externas,
seja a nível de política, seja, repito, a nível dos tipos e índices de crimi-
nalidade experienciada.  

Ora, de que modo é que esta obra contribui, de facto, para que da re-
tórica se passe à ação, e da análise à mudança? No contexto atual, em
que a economia tem vindo a evoluir em direções opostas (positivas e ne-
gativas) num e noutro país, urge dar substância a números, quadros ou
estatísticas, complementando-os com dados qualitativos provenientes de
estudos de caso da tessitura social e cultural. É precisamente neste ponto
que este livro se distingue da grande diversidade de publicações sobre
estas temáticas, ao tornar real e dar voz a sujeitos e eventos que tão fre-
quentemente são considerados no domínio do hipotético e da abstração.
Em suma, neste livro os autores não se limitam a enumerar dados e a in-
terpretar. Estes procuram antes produzir explicações dinâmicas para o fe-
nómeno da produção de segurança e policiamento no Brasil e em Por-
tugal.
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Introdução

Outros policiamentos: reflexões 
a partir de Portugal e do Brasil

Este livro reúne um conjunto de reflexões sobre as formas do policia-
mento contemporâneo, conceções da segurança e ordem pública em Por-
tugal e no Brasil. No centro da discussão surgem as organizações policiais
em ambos os países, sob vários ângulos e perspetivas teórico-metodoló-
gicas. Os textos refletem problemas centrais e dinâmicas do fenómeno,
tendo por base a apresentação de estudos de caso ou ensaios. Ainda que
situados na periferia dos estudos policiais e criminais, até aqui emanados
sobretudo de países anglo-saxónicos, e sem a história de desenvolvimento
destas áreas no contexto das ciências sociais de ambas as nações, podemos
encontrar na presente coletânea de textos saberes empíricos e desafios
teóricos relevantes para o pensamento transnacional. Interessa assim alar-
gar a amplitude de análise dos problemas da segurança e do policiamento
em democracia a países lusófonos que geralmente não se consideram
como modelo para pensar as tendências mais atuais destes problemas.
Consideramos portanto que Portugal e o Brasil devem sair da sombra e
acrescentar algo ao conhecimento sobre as organizações, o policiamento
e a relação dos agentes de segurança com os cidadãos num contexto glo-
bal e local. 

A atualidade e a pertinência dos temas são inegáveis. Existem várias
razões para acreditar em tal. Ambos os países partilharam uma história
colonial e também ditaduras recentes e longas. Tais nações tiveram re-
conversões complexas, quando não insuficientes, das suas polícias na-
cionais em democracia, em Portugal a partir de finais da década de 1980,
após a Revolução de 1974, e no Brasil mais recentemente, após o fim da
ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Embora vários aspetos da
vida institucional e social dos países estejam hoje bem tratados na litera-
tura das ciências sociais e políticas, no que à segurança e ao policiamento
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concerne, continuam a existir inúmeras falhas no conhecimento acadé-
mico. Em ambos os países, eventualmente por razões históricas, foi pro-
duzida uma certa desconfiança, quando não ceticismo, entre as polícias
e os académicos. No entanto, tal conjuntura parece estar a sofrer mudan-
ças significativas, como os próprios autores desta obra anunciam.

O livro produz uma reflexão em torno de questões substantivas. Este
procura descrever políticas de segurança pública contemporâneas, con-
tinuidades e transformações nos respetivos mandatos policiais, em Por-
tugal e no Brasil. Procura também demonstrar como os policiamentos
urbanos são intersetados e confrontados por diversos e plurais contextos
da vida social em ambos os países. Vários capítulos apontam como certas
conceções sociais de ordem estão presentes no que ativa e gera segurança
e insegurança, bem como a atividade policial.

O que é original nesta obra é o facto de os contextos locais serem es-
senciais para a definição dos conceitos de polícia, segurança e controlo
públicos. Deste modo, longe de uma reflexão meramente teórica ou, pelo
contrário, uma proposta de avaliação fria, o que neste volume se propõe
é uma viagem aos problemas de definição de polícia e de políticas e prá-
ticas do policiamento a partir de um olhar sobre experiências sociais con-
cretas e contextualizadas. Não é pouco relevante que vários dos autores
do livro, sobretudo brasileiros, tenham uma inserção académica e ao
mesmo tempo política, isto é, implicada na transformação do campo
que estudam. Tal torna ainda mais fundamental que se junte nesta edição
um conjunto de textos que alimenta uma visão crítica dos desenhos da
segurança pública.

Um dos objetivos centrais da obra é reunir pela primeira vez textos
de alguns dos mais prestigiados especialistas nas matérias de ambos os
países. O livro resulta claramente de uma progressiva aproximação entre
académicos brasileiros e portugueses e do consequente estreitamento de
laços e intercâmbios no saber. Desta forma, a obra pode vir a ser uma re-
ferência no campo de estudos da segurança pública, seguindo aqui o
exemplo do que é feito em países de língua inglesa com a publicação de
readers de textos essenciais sobre um mesmo tópico. Os casos brasileiros
e portugueses aqui apresentados podem assim abrir novos caminhos à
reflexão em ciências sociais, estudos urbanos, ciência política, economia,
criminologia, estudos policiais e direito.

Antes de avançar convém explicitar os termos em uso. Usamos neste
volume a noção de Polícia para nos referirmos a um certo tipo de insti-
tuição social, focando o caso das polícias públicas, que agem em nome
do Estado. Verificamos que na literatura histórica e sociológica o estudo
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da dimensão organizacional das polícias tem recebido lugar de destaque
(Gonçalves 2011). Policiamento é algo muito mais amplo, não restrito aos
corpos de polícia e à atividade que emanam (Bayley e Shearing 1996).
Policiar implica um conjunto de processos com práticas de vigilância e
controlo das atividades humanas específicos, presentes nas mais variadas
sociedades e grupos, mesmo naqueles que não têm organizadas formal-
mente as suas instituições policiais. Todavia, o policiamento não pode
ser confundido com mero controlo social, pois é um aspeto particular
desse processo. O que é específico ao subconjunto do policiamento é o
facto de envolver a criação de sistemas de vigilância associados à ameaça
de sanção dos desvios descobertos – seja imediatamente, isto é, no plano
situacional, ao ser iniciado um processo jurídico-penal, ou em ambos.
Mas é inegável que a confluência do policiamento com unidades de po-
lícia formalmente organizadas e ao serviço do Estado tem uma razão his-
tórica recente, surge claramente na modernidade europeia, no último
quartel do século XIX (Emsley 1996).

Recorrendo às asserções clássicas de Bittner, o que dá sentido e uni-
dade às tarefas que passaram a ser vistas como trabalho policial não é
apenas o facto de serem aspetos de uma função social particular das po-
lícias – seja ela de controlo do crime, manutenção da ordem, repressão
política ou essa espécie de «serviço social secreto», como diria Punch
(1979). É que, de preferência, todas elas envolvem «algo que não deveria
acontecer e sobre como seria bom alguém fazer alguma coisa imediata-
mente!» (Bittner 1970, 30). Desse modo, os polícias fazem uso da sua li-
cença e mandato para atuar em situações de conflito com algum tipo de
violência física, definindo-se por um certo monopólio, sempre incom-
pleto, de uso legítimo de uma força que, desde os anos 1980, com a am-
plitude das margens da «sociedade de controlo» (Garland 2002; v. Tiago
Neves neste volume), volta a ser repartido por vários agentes civis e co-
merciais de novo em franca expansão no mundo. Mas como bem lembra
Zedner é necessário relativizar a ideia de uma nova era de privatização
do governo das polícias. O monopólio simbólico do policiamento, afir-
mado pelo estado moderno da justiça criminal, é um intervalo histórico
no padrão de uma longa duração de fornecedores do policiamento e dos
mercados da segurança (Zedner 2005). A perda ou o nunca alcançado
monopólio estatal da segurança pública reafirmou, ao contrário do que
se possa imaginar, a responsabilidade dos Estados na ascensão do poli-
ciamento como bem público. Esta discussão é revisitada por Shearing e
Les Johnston (2002) para contextos contemporâneos de países africanos
onde se têm pluralizado enormemente os serviços da segurança.
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Em suma, o policiamento é um aspeto dos processos de controlo so-
cial que ocorre universalmente em todas as situações sociais onde houver,
no mínimo, potencial para conflito com violência, desvio ou desordem
a arbitrar – mesmo que a arbitragem não se dê do modo prescrito, nor-
mativa ou socialmente esperado. A discussão passa pela criação de meios
e não pelo uso dos seus fins. Policiamento envolve vigilância para des-
cobrir infrações existentes ou previstas e a ameaça ou mobilização de
sanções para garantir a segurança, isto a partir de algum tipo de acordo
social sobre o que significa a ordem pública. Deste modo, a ordem em
questão pode estar baseada no consenso, ou no conflito e opressão, ou
em alguma amálgama ambígua de ambos – que é geralmente o caso nas
sociedades modernas e democráticas (Reiner 2004, 27). Assim, não só as
Polícias, enquanto instituições, mas o policiamento, enquanto prática di-
fusa de controlo e correção de comportamentos individuais e coletivos,
são inerentes a contextos e processos históricos que as transformam. 

Embora a preocupação comparativa entre os diferentes ambientes cul-
turais e sociais da segurança no Brasil e em Portugal possa ser aflorada
em textos deste livro, o mais relevante é o cruzamento de olhares pro-
posto e as diferenças de modelo e práticas seguidos em ambos os con-
textos. Este texto introdutório propõe um levantamento, em vol d’oiseau,
de alguns dos principais aspetos que permitem evidenciar cruzamentos
e dissemelhanças entre os projetos de polícia e a definição das práticas
mais amplas do policiamento nos dois países. Uma questão principal
merece desde logo evidência nos textos deste volume: a predominância
da discussão sobre polícia em Portugal e sobre policiamento no Brasil. Esta subtil
diferença é marcada pela tradição académica, a posição dos autores no
campo de estudos, os resultados obtidos e as diferentes opções retóricas
e analíticas dos vários capítulos.

Policiamento no Brasil

Os autores deste livro são unânimes em considerar que no Brasil existe
uma longa história de abusos policiais que caminha lado a lado com um
ambiente de crime e de violência urbana. Dito de outro modo, os polícias
e a instituição policial como um todo têm vindo a participar na própria
construção da violência urbana. A este título Michel Misse (2008) elabora
nos seus trabalhos o conceito de «acumulação social da violência», um
processo social complexo, que situa no início dos anos 1950 no Rio de
Janeiro e que mais tarde se difunde por todo o país. Misse aponta o apa-
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recimento dos «esquadrões da morte» como marco histórico no início
do processo.1 Luiz Machado da Silva, por sua vez, fala de uma «sociabi-
lidade violenta» com contornos muito variados na geografia da cidade
do Rio de Janeiro (Machado da Silva 1999, 2010). Vários autores neste
volume escrevem a partir de um pressuposto tido como facto: o de uma
espécie de travão de reforma e de modernização das polícias de Estado
que originaria um policiamento tendencialmente antidemocrático que
conviveria com uma nova era democrática brasileira. 

Para muitos autores o «problema» da segurança no Brasil remonta ao
período autoritário em que a polícia funcionava segundo uma lógica de
«braço armado do poder político» (v. Lima e Sinhoretto neste volume).
Pese embora os avanços simbólicos operados na Polícia com o processo
de redemocratização, as velhas estruturas institucionais e sistemas de pen-
samento foram conservados (v. Lima e Sinhoretto, bem como Kant de
Lima e Miranda, neste volume). Na segunda metade dos anos 1980, o
movimento reformista que chegava a vários setores e instituições do Es-
tado travava à porta das polícias e, em boa medida, do sistema jurídico-
-penal (v. Musumeci e Lemgruber neste volume). Num outro caso, no
brilhante documentário Justiça (Ramos 2004) a visível passividade de juí-
zes e procuradores do Ministério Público face à manifestação de índices
de elevada corrupção policial nos casos julgados contrasta com a imensa
penalização de pessoas baseada em meras suposições.

O Rio de Janeiro surge como uma ilustração recorrente nos textos
desta obra. Desde a década de 1990, o modelo de «combate ao crime»
das polícias sairia reforçado com o aumento significativo dos crimes vio-
lentos nesse período, aliados à difusão do tráfico de drogas como a co-
caína e a profusão e acesso fácil a armamento de uso exclusivo das Forças
Armadas – panorama que longe de ser resolvido se agravaria na seguinte
década. Os resultados foram: aumento do efetivo policial, corrida às
armas (com a utilização de armas automáticas e de maior calibre), níveis
mais altos de encarceramento e agravamento de penas para os mais po-
bres; mas também níveis altos de impunidade, de ineficácia e de promis-

1 De acordo com Misse (2008), os esquadrões da morte – grupos policiais responsáveis
por execuções extrajudiciais violentas — surgem no Rio de Janeiro. Nesta década ocorriam
mudanças no tipo de criminalidade urbana e era crescente a mediatização dos fenómenos
criminais. Nesta altura é criado o Grupo de Diligências Especiais que estava sob comando
da Polícia Especial do Estado Novo. O novo grupo mantém a sigla EM, referente ao Es-
quadrão Motorizado, de onde eram originários os polícias. Todavia, rapidamente a im-
prensa e a linguagem social popular associa a sigla à noção de «Esquadrão da Morte», de-
vido às práticas violentas e de extermínio do grupo.
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cuidade entre os agentes da lei e os criminosos (v. Lima e Sinhoretto neste
volume). Ou seja, a expansão do que poderíamos chamar crime como
negócio, com lógicas que penetram a lei e os regimes mais informais de
vida, com particular violência e incidência nas favelas do Rio (v. Machado
da Silva e Leite neste volume) encontra raízes profundas. Segundo Zave-
rucha (2005), uma das principais causas está na perpetuação de uma ló-
gica institucional «militarista-policial» que lida mal com noções de serviço
público. Complementarmente, alguns autores acusam a persistência de
traços da época colonial, salientando uma lógica «jurídico-cartorial» 
(v. Kant de Lima e Miranda, neste volume); outros lamentam as políticas
de mano dura que se estendem do período ditatorial ao período demo-
crático (v. Luiz Eduardo Soares neste volume).

Desse modo, a polícia recebeu uma particular licença social para ser
ela a lidar com os setores mais pobres da população. Com efeito, a polícia
foi produzindo historicamente um alargamento desmesurado do seu man-
dato e poder – proporcionando, em algumas situações, a confusão semân-
tica entre conceitos diferentes como violência e indisciplina (v. estudo de
caso em escolas por Bomeny, Coelho e Sento-Sé neste volume). Se um
dos temas tradicionais das culturas destas instituições passa pela questão
da construção policial da desconfiança (ver Reiner 2004), no caso do Rio
predomina a desconfiança social face à polícia, mesmo que convivendo
com algum tipo de cooperação e obediência consentida. Como diria Han-
nah Arendt (1970), aqui ou noutro lugar, obedece-se às leis, essas regras
do jogo nas relações sociais (mais diretivas do que impositivas), pelo con-
sentimento a elas concedido e não tanto pelo medo de punição. 

Não por acaso Chico Buarque consagrou o tema ao escrever o refrão
«chame o ladrão» quando canta uma situação de medo e de angústia, na
famosa canção «Acorda Amor» (Álbum Sinal Fechado 1997). Tal levou a
um dos pontos que no Brasil têm sido mais discutidos, mas que ganha
os seus adeptos em Portugal: o da relativização da diferença entre guerra
e paz no domínio da ação dos direitos humanos; isto é, a semelhança de
formas entre os domínios da (in)segurança pública e a (in)segurança pes-
soal/privada e de género (v. Moura e Santos neste volume; Soares, Moura
e Afonso 2009). Ao longo dos anos 1990 a questão da violência urbana
começa a ser tratada pelo viés da política de segurança pública (Feghali,
Mendes, Lemgruber 2006). A questão é precisamente o campo da «segu-
rança pública». Com a Constituição Federal de 1988 este campo vê-se fi-
nalmente demarcado do velho conceito de «segurança nacional», asso-
ciado a práticas policiais de um regime autoritário (v. Lima e Sinhoretto;
Bomeny, Coelho e Sento-Sé neste volume). Ou seja, tudo se conjuga
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para que a organização polícia, produzindo práticas micro e em ambien-
tes socioinstitucionais específicos, só recentemente se tenha tornado um
foco das pesquisas. Jacqueline Muniz (1999) foi uma das pioneiras desse
processo (v. estudos de caso em Kant de Lima et al. 2010). Mas a polícia
e o policiamento são geralmente mais observados a partir de longe, tendo
em conta os temas dominantes da violência, corrupção e atentados aos
direitos humanos. Numa abordagem «social-ecológica», por exemplo, é
medido o impacto do policiamento nas taxas de criminalidade em con-
textos urbanos (Beato et al. 2008). Este deslocamento do objeto de estudo
«polícia» na dimensão organizacional, em direcção ao «policiamento»,
reflete também a entrada de novos atores no campo político, o que acaba
por favorecer uma competição das corporações entre si, ao mesmo tempo
que afasta do horizonte reformas sistémicas e sustenta a autonomia e a
discricionariedade que se revelam ímpares no Brasil. Conservando uma
«lógica de guerra» com alargado apoio social – circulando a conhecida
máxima «bandido bom é bandido morto» – uma análise de dados de-
monstrou que em cinco anos a PM de São Paulo matou mais que as po-
lícias dos EUA juntas no mesmo período. A corporação paulista matou
6% mais que as polícias americanas entre 2005 e 2009, sendo que os EUA
no total têm oito vezes o tamanho deste estado brasileiro. Para cada PM
morto, 35 civis foram assassinados (Human Rights Watch 2009). 

Existem inúmeros casos que permitem imaginar as ramificações de
um opaco poder conquistado por polícias, políticos e outros setores ar-
mados da sociedade. São de destacar o exílio forçado de Luiz Eduardo
Soares nos EUA, depois de ser exonerado do cargo de coordenador de
segurança, justiça e cidadania do estado do Rio (Soares 2000), o assassi-
nato da implacável juíza Patrícia Acioli em Niterói no final de 2011 por
polícias militares e as ameaças de morte ao ativista dos direitos humanos,
defensor público e deputado carioca Marcelo Freixo (que acusa aberta-
mente o governo de ser conivente com as violentas milícias). Luiz
Eduardo Soares (2006), presente neste volume, acredita que as disfun-
cionalidades das polícias e a manutenção de velhos padrões de compor-
tamento se fundamentam no corte do ciclo de trabalho policial no Brasil.
Tal dificultaria a atribuição de responsabilidades às partes envolvidas.
Outros defendem que a redemocratização das práticas policiais não im-
plica necessariamente uma refundação das estruturas policiais, apontando
mesmo para a possível intangibilidade de tal tarefa, propondo em alter-
nativa a transparência e a publicitação dos conteúdos policiais como base
para uma relação mais democrática entre cidadãos e polícias (Muniz e
Proença 2006).  
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É um facto que o trabalho de policiamento visível e preventivo nas
ruas, a cargo da Polícia Militar (PM), se encontra organizacionalmente
separado do trabalho de investigação criminal (conduzido pela Polícia
Civil [PC]). Isto é, quando um PM detém um indivíduo, por exemplo,
este irá necessariamente conduzi-lo a uma «delegacia», sendo esse indi-
víduo recebido por polícias civis que dão início ao processo e ao inqué-
rito policial. Os espaços organizacionalmente estão também muito co-
dificados: o batalhão é o espaço controlado pelos oficiais; a rua está a
cargo dos «praças». Na opinião de alguns autores, um tal modelo ajuda
a que os corpos de polícia se imaginem como universos distintos, com
visões separadas da gestão do trabalho e formação de polícias (v. Poncioni
neste volume). Todavia, são conhecidas redes de funcionamento em
«equipas» não formalmente constituídas que, para o bem e para o mal,
atravessam ambas as organizações, em geral sob a liderança de um «de-
legado» da PC (Mingardi 1992). Embora este seja um modelo nacional,
cada estado tem ambos os corpos de polícia, aos quais se juntaram, re-
centemente, as Guardas Municipais. No âmbito interestadual, e abran-
gendo todo o território nacional, incluindo a segurança das fronteiras,
atuam a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal que detêm uma
atribuição constitucional de natureza repressiva. Estas assumem um es-
tatuto legal e profissional à parte das demais forças policiais. A nível do
governo federal foi criada também recentemente a Força Nacional de Se-
gurança Pública, um corpo que reúne polícias proveniente de efetivos de
vários estados, concebido para dar uma resposta rápida e em casos de se-
gurança considerados críticos. A criação desta força visa minimizar o re-
curso às Forças Armadas para atuar em situações de policiamento da
ordem pública. Importa lembrar que tradicionalmente as Forças Armadas
têm sido chamadas a cumprir o papel da polícia.2 Tal aconteceu por
exemplo na Operação Rio3 (1994) e nas Ocupações do Complexo do

2 Há mesmo um diploma (Decreto n.º 3897, de 24 de agosto de 2001) que confere
ao Exército o poder de polícia em ações que sejam da competência de ação das Polícias
Militares (Zaverucha 2005).

3 Em meados de 1994 foi estabelecido um convénio entre o estado do Rio de Janeiro
e o governo federal para que elementos das Forças Armadas fossem convocados para
num esforço conjunto auxiliarem a polícia do Rio de Janeiro no combate às fações do
tráfico de drogas. Durante a «Operação Rio», como ficou conhecida, dezenas de favelas
cariocas e fluminenses foram ocupadas durante dias por tropas que passaram a desem-
penhar atividades de caráter policial. De acordo com numerosas entidades nacionais e
internacionais, a operação ficou marcada por inúmeros atropelos aos direitos humanos
das populações residentes nas áreas ocupadas.
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Alemão 4 (2007, 2010). No caso das Unidades de Polícia Pacificadora, no
Rio, não é pouco frequente que o Exército seja chamado a apoiar ações
das polícias. 

Teóricos de orientação foucaultiana como Choongh (1997) desafiaram
de modo brilhante a ideia comum de polícia como o primeiro estágio do
processo de justiça criminal, apontando o espaço político das polícias mo-
dernas nas ruas para definir a sua agenda de disciplina social de algumas
secções da comunidade. Todavia, precisamente no Brasil, é tópico de re-
flexão o efeito de indisciplina que muitos destes corpos de polícia tradu-
zem socialmente, apoiados em ramificações complexas dos sistemas de
justiça criminal e das administrações políticas que frequentemente as au-
torizam a manter um certo status quo, muito resistente a reformas profun-
das. As polícias, pouco escrutinadas e pouco abertas à investigação social,
são neste contexto analisadas como uma forma de indisciplina social «con-
trolada», mais ainda do que de disciplina e normalização de comporta-
mentos. A descrição do isolamento das favelas, em relação à cidade, en-
quanto espaço social e geográfico de atuação policial, foi bem descrito
por Machado e Leite (neste volume).

Kant de Lima e Miranda (neste volume) argumentam que a polícia
no Brasil acaba por servir um propósito paradoxal: a manutenção de uma
ordem pública desigual numa sociedade de iguais. Assim a polícia teria
um ethos ambíguo, ao assumir explicitamente valores de uma sociedade
democrática, ao mesmo tempo que pratica ações que implicitamente tra-
duzem valores contrários a uma ordem igualitária, promovendo a coe-
xistência de lógicas jurídicas, uma inscrita e outra omissa. Não admira
assim que o tema do policiamento e das complexidades envolvidas na
segurança pública, mais do que as organizações policiais por dentro, tenha
ocupado a maior parte da agenda de reflexão académica no Brasil. Em
boa medida, os textos académicos acabam por conter eles próprios um
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4 Durante os Jogos Pan-americanos (2007), o Complexo do Alemão, conjunto de fa-
velas apontado pela comunicação social como o quartel-general da maior fação de tráfico
de drogas do Rio de Janeiro, esteve cercado durante a realização do evento com uma
força de 450 homens, com o apoio da Força Nacional de Segurança. A operação implicou
um número considerável de mortes oficialmente reconhecidas como autos de resistência,
embora vários cadáveres apresentassem sinais claros de execução. Mais recentemente, em
Novembro de 2010, no âmbito do projeto Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) o Com-
plexo do Alemão foi novamente ocupado. Desta feita, a operação envolveu mais de 2000
operacionais, entre polícias militares, polícias civis e militares das Forças Armadas (Exér-
cito e Marinha). A manutenção da ordem pública no local ficou entregue ao Comando
Militar do Leste do Exército por um período de um ano e meio. 
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ímpeto reformista não só do policiamento como de toda a sociedade
brasileira.

Na viragem do milénio, alguns autores refletem sobre os efeitos de
uma história mais curta – penetrada por todo um conjunto de movimen-
tos sociais, culturais e políticos – onde se antevê a possibilidade de «virar
uma página histórica» (Caldeira 2006; Lima e Sinhoretto neste volume).
Ou seja, também aqui o foco se volta para tudo o que diz respeito às or-
ganizações policiais e cria os seus efeitos a partir do exterior: reformas do
Estado democrático, ampliação do debate público, formas de participa-
ção cívica alargada às instituições. Tendo vários focos e orientações, um
tal movimento culmina no impressionante e entusiástico Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública.5 Esta é uma forma de encontro e expressão
de tendências de mudança no Brasil, muito plural e variado, e que inclui
enormes reuniões anuais com secretários de segurança de vários estados
e municípios, agentes do setor público, autoridades das polícias, ativistas
e académicos. O fim é induzir reformas nos mais diversos setores de se-
gurança pública brasileiros. O Fórum vai no sexto encontro nacional.
Ainda que nascendo como contracorrente, este ganha dinamismo, se-
guindo aparentemente uma matriz muito similar à de outros movimen-
tos sociais brasileiros, quer do passado quer do presente.6

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci)
é também exemplo de uma nova problematização da questão da segu-
rança pública no Brasil. Projeto ambicioso, desenvolvido numa lógica
interministerial, este surge com o propósito de articular políticas públicas
de segurança com ações de cariz social. Iniciado em 2007, e com um or-
çamento de quase sete biliões de reais até 2012, o programa inclui vários
projetos e um largo espectro de ações que se articulam a nível municipal,
estadual e federal, procurando consolidar as diretrizes estabelecidas pelo
Sistema Único de Segurança Pública.7 Todavia, tal programa está hoje a

5 V. mais em http://www2.forumseguranca.org.br/ (última consulta em Fevereiro de 2012).
6 A este título rever as descrições de Cristiana Bastos para as respostas sociais à sida

no Brasil dos anos 80 e 90 (Bastos 2002). Embora não seja aqui possível detalhar, também
no caso do Fórum e de outras ações pela mudança do policiamento, é possível perceber
como se conjugam,  a partir dos anos 2000, o contexto sociológico, ligações entre insti-
tuições de poder e da segurança, movimentos sociais nacionais, e também relações inter-
nacionais, neste caso preferencialmente dirigidas para outros países da América Latina,
mergulhados em panoramas semelhantes e em busca de soluções também elas plurais
para o par segurança/violência.

7 V. mais em: http://portal.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJ3444D074ITEMI
D2C7FC5 BAF0D5431AA66A136E434AF6BCPTBRNN.htm (última consulta em Fe-
vereiro de 2012).
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ser reequacionado e é possível que faça retroceder muitas políticas se for
desinvestido.

A experiência recente das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no
Rio de Janeiro, para apenas salientar um caso entre muitos de outros es-
tados e cidades do Brasil, porventura até com mais história e penetração
social, é parte intrínseca deste processo de possível contraciclo. Embora
seja descrito por vezes como oportunidade política «eleitoralista» de um
governador de estado, as UPP têm sido apresentadas pelas autoridades
como «um novo modelo de Segurança Pública e de policiamento que
promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao fortale-
cimento de políticas sociais nas comunidades» (SESEG-RJ).8 Oficial-
mente defendida como uma experiência baseada nos modelos de poli-
ciamento comunitário e de proximidade, o projeto das UPP começou a
ser implementado no fim de 2008 no Rio de Janeiro, tendo a primeira
experiência ocorrido na favela Santa Marta. Desde então, o projeto tem
experimentado uma popularidade considerável e tem vindo a ser imple-
mentado em outras favelas do Rio de Janeiro, além da transferência para
outros estados brasileiros, e da inspiração para outros países da América
Latina. 

À entrada de 2012 existem dezassete UPP em funcionamento no Rio,
sendo responsáveis pelo policiamento de vinte e cinco favelas. Não é
pouco comum ouvir os seus críticos considerarem as UPP um projeto de
policiamento para os pobres, de ocupação e contenção territorial de estilo
militar, politicamente comprometido, destinado à proteção da produção
de grandes eventos internacionais a ocorrer no Rio em entre 2012 e 2016.9

Embora se desenhem denúncias da reprodução de abusos já conhecidos
na história da Polícia Militar, com as UPPs verifica-se uma diminuição es-
tatística da letalidade e são já visíveis outros focos de mudança. É de des-
tacar como, embora ainda mal conhecida e recente, esta reorientação do
policiamento nas favelas traz consigo novos questionamentos sobre as
dominantes conceções do policiamento no Brasil; talvez não refletindo

35

8 ASCOM SEGEG. (2011). Conceito UPP: A Polícia da Paz. Ver mais em:
http://upprj.com/wp/?page_id=20 (última consulta em Fevereiro de 2012).

9 O Rio de Janeiro será sede em 2012 da Earth Summit Rio + 20 – Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável; em 2014, o Brasil será a sede do
Mundial de Futebol da FIFA, estando o Rio de Janeiro definido como o local da final da
competição; em 2016, a cidade será a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Cabe
ainda apontar que já em 2011 o Rio foi sede dos Jogos Mundiais Militares. V. artigo de
Ignacio Cano em: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/nov/29/rio-de-ja-
neiro-world-cup (última consulta em Fevereiro de 2012). 
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tanto o clamor por direitos universais mas sim a negociação social de li-
mites impostos ao exercício da violência em nome da segurança.10

As UPP não se encontram ainda refletidas nos textos deste volume,
precisamente pela sua tenra infância. Mas estas são já reflexo do que se
diz nos textos dos autores brasileiros que aqui se podem ler. Todos eles
refletem a impossibilidade de manutenção ad eternum da longa história
de policiamentos arbitrários e descontínuos, produtos e produtores de
sociabilidades violentas, sobretudo em favelas e periferias urbanas, isto
é, amplamente desajustados ao projeto democrático e à manutenção de
continuum e previsibilidade dos quotidianos de vida e de trabalho que
criam a dinâmica social, económica e política da vida urbana (Machado
da Silva, 2008). Tal é algo que não faz sentido há muitos anos para aca-
démicos, intelectuais, opinion makers, ativistas e participantes em organi-
zações não-governamentais, cidadãos em geral e, provavelmente mais
ainda, para os habitantes das acossadas favelas do Rio de Janeiro quando
são livremente convidados a pronunciar-se sobre as suas vidas. 

É preciso dizer que o tema da violência urbana e das franjas escorre-
gadias entre os domínios do político, policial e militar – em particular
com o recrudescimento das milícias – se tem vindo a consagrar no Brasil.
O debate é denso e reflexivo, não sendo possível dar conta de toda a cor-
rente bibliográfica. Dir-se-ia que existe um forte conjunto de académicos
especializados em evidenciar os problemas estruturais, conjunturais e
«epidémicos» da insegurança, da violência e da desigualdade, dinâmicas
nas quais participam também as polícias. As políticas e práticas do poli-
ciamento, como primeiro passo das insuficiências de uma justiça formal,
desigualmente distribuída, ocupam hoje um lugar central nas ciências
sociais. Mas, como referiu recentemente Marcos Bretas, consagrado his-
toriador da polícia carioca, se os académicos brasileiros têm estado bem
preparados e munidos de teorias para explicar o que não corre bem na polícia
e na gestão da violência urbana no Rio, nem sempre parecem estar pre-
parados para refletir sobre o que resulta.11 Uma longa tradição de descon-

10 V. mais em Machado da Silva 2010. «Afinal, qual é das UPPs?», in Observatório das
Metrópoles: http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/artigo_machado_UPPs.pdf (úl-
tima consulta em Fevereiro de 2012). 

11 Ouvi este comentário de Bretas por ocasião do 4th (Post) Colonial Policing Work -
shop: «Reflections on Colonial and Postcolonial Policing in the (former) Portuguese Empire», 14-
-15 de Abril de 2011, Porto, organizado por Conor O’Reilly do GERN (Groupement
européen de recherche sur les normativités). Note-se, todavia, que estudos recentes têm
apontado contínuas hostilidades entre moradore e policiais do UPPS, bem como que
mais de metade desses policiais preferia trabalhar noutro local (v. CESEC 2012, www.
ucamcesec. com.br; pesquisa em Agosto de 2012).
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fiança face aos agentes da segurança pública é tão notória quanto os di-
lemas e desajustes históricos que os mesmos enfrentam. 

Polícia em Portugal

Em Portugal não poderíamos falar nos mesmos termos. De facto, a his-
tória regional desta parte do mundo, desde a retoma democrática de 1974
e com a entrada na União Europeia em 1986, é uma outra. 
O campo da «segurança interna» é porventura uma terminologia ainda tão
recorrente quanto a de «segurança pública». O campo da segurança dos ci-
dadãos e do Estado tem-se pautado por uma tendência que continua a ter
um enorme peso: a definição da instituição policial enquanto polícia na-
cional e a tentativa de manutenção do seu monopólio também no plano
do policiamento local, cobrindo a generalidade do território nacional (Fer-
nandes e Valente 2005). Aliado a este reforço de polícia nacional surgiram
ideias concretas de reforma e de modernidade em democracia (Frois 2008).

Em Portugal, o que tem separado ambas as polícias nacionais ditas de
competência genérica, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia
de Segurança Pública (PSP), tem sido exatamente uma divisão territorial
e o seu ethos corporativo. Mas ao contrário do que sucede no Brasil, ambas
as forças da ordem em Portugal estão habilitadas a conduzir um processo
policial, por mais complexo que seja, do início ao fim. A GNR tende a
vigiar amplas áreas rurais, enquanto a PSP policia as densas cidades. A pri-
meira manteve o seu caráter militar desde a formação, tardia, quando com-
parada com outros contextos europeus (Cerezales 2011); a segunda foi
sendo alimentada por recrutas civis e, mais recentemente, desde o final
dos anos 1980, com comandos e elites formados na própria polícia. Para
além das referidas, uma outra força de polícia nacional, a Polícia Judiciária
(PJ), tem como competência investigar os crimes especialmente graves e
violentos, bem como os de caráter internacional. Outros serviços policiais
nacionais surgiram: o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Auto-
ridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), para apenas referir
os mais conhecidos. Portugal conta ainda com as polícias municipais, que
são órgãos de polícia administrativa e cujo âmbito de atuação é restrito.
Todavia, Machado e Santos (neste volume) evidenciam como expetativas
demasiado altas sobre a eficácia do trabalho da investigação policial não
correspondem hoje à realidade policial portuguesa.

Depois de um período pós-revolucionário de uma certa inibição po-
licial na ocupação do espaço público urbano e rural, foram-se sucedendo
atos reformistas dos maiores corpos de polícia nacional, a GNR e a PSP,
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observando-se um movimento de renovação das suas fileiras com jovens,
homens e mulheres, nos domínios operacionais e oficiais.12  Em suma, a
reinstitucionalização democrática da polícia passa por duas forças. Pri-
meiro, associa-se ao incremento de atos legislativos13 e menos a uma re-
visão e criação de procedimentos e protocolos para o policiamento. Em
segundo lugar, associa-se à reconquista de uma «imagem pública» de po-
lícia que tem passado por uma certa ideia de modernidade, associada ao
controlo burocrático e a novas tecnologias de vigilância (Frois 2008). Tal
ideia passou por apagar de uma vez por todas a identificação das polícias
a um gasto projeto ditatorial, algo que não se evidenciaria tão claramente
em vários estados brasileiros. É preciso lembrar que o século XX português
foi marcado por um dos mais longos períodos ditatoriais da Europa, de
1926 a 1974. Também aqui as polícias serviram como instrumento de
opressão e controlo político das autoridades do regime sobre a popula-
ção, muito particularmente através da ação das polícias políticas (Ribeiro
1995; Mateus 2004; Pimentel 2007).

Hoje, em Portugal, supõe-se que as polícias espelham a ação gover-
nativa. As polícias e a segurança são tidas como um assunto do Estado
de direito (Sarmento 2010). Como nos habituámos a reconhecer, em
ciências sociais, certas diferenciações semânticas podem ser socialmente
determinantes. Os polícias de rua no Rio são conhecidos como «cabos»,
«soldados», «sargentos» ou, genericamente, «praças», sempre separados
das populações pelo estatuto militar. Em Lisboa, no Porto ou noutra ci-
dade média portuguesa, estes são os «agentes da autoridade», no meio
rural os «guardas», não questionados no seu mandato embora sem uma
reconhecida e contínua rotina de relacionamento com os cidadãos. Ao
contrário da polícia militar brasileira, que se diz «ostensiva», reconhece-
-se genericamente que as principais polícias de amplitude nacional em
Portugal são «preventivas». Mas não sem custos. A identificação dos cor-
pos de polícia nacionais com o Estado português criou nas polícias um
pendor civilista e orientado para o serviço público com princípios e nor-
mas relativamente fixas, mas também uma espécie de hiperburocratismo. 

Dito de outro modo, são ainda hoje percetíveis os efeitos de uma má-
quina pesada administrativa, de altos comandos e direções nacionais dis-
tantes, mas com diretivas muito presentes nas esquadras de polícia, local-

12 A reorganização destas polícias no final do século XX e as sucessivas revisões dos
códigos penais (a última em 2007) viriam a consolidar-se com o alargamento de compe-
tências de investigação criminal (Lei de Organização da Investigação Criminal de 2008).

13 V., por exemplo, a Lei de Segurança Interna de 1987, Lei n.º 49/2008, de 27 de
Agosto.
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mente presentes em diferentes bairros das cidades. Tal modelo tem esva-
ziado a necessidade de pensar profissionalmente os procedimentos, ofere-
cer autonomia aos polícias, iniciativa e confiança na ponta e, como tal, a
capacidade de inovação do policiamento, que poderiam significar a im-
plementação dos programas de policiamento comunitário e de proximi-
dade (v. Durão neste volume). Não por acaso Portugal foi até final do sé-
culo XX um dos países da União Europeia com mais polícias por habitante.
Mas foi também o país com maior percentagem de cidadãos insatisfeitos
com o trabalho desenvolvido pelas autoridades policiais e a maior taxa de
não participação de crimes às autoridades, designadas na criminologia por
«cifras negras», por falta de confiança na eficácia do sistema de justiça cri-
minal (Ferreira 1998, 129). É possível que este aspeto se veja agravado pela
identificada e estudada morosidade da justiça portuguesa (Gomes 2011).

Os projetos de policiamento local têm vindo a ser marcados quer pela
relativa invisibilidade pública das polícias municipais quer, mais ainda,
por uma certa indefinição do lugar das unidades de esquadra de polícia
no modelo organizacional atual (v. Durão 2008). Deste modo, as polí -
ticas práticas dos «burocratas de rua» em Portugal estão muito subordi-
nadas à alta administração, perdendo a capacidade de readaptar as polí-
ticas de governo às exigências das ruas, aspeto essencial do seu trabalho,
como bem defendeu Michael Lipsky (1980). É inegável que com a de-
mocracia cresceram as pressões e exigências do policiamento local (Reiner
1996; Bayley 2006). Como defende Newburn (2008), uma pressão cres-
cente para a localização do policiamento surge de mãos dadas com a ten-
dência para a sua amalgamação e centralização, devido à penetração da
lógica de gestão privada no Estado. Como se depreende, a tensão é
imensa, sem benefícios óbvios para o controlo de um tipo de criminali-
dade cada vez mais móvel e variado. Tal foi bem identificado no caso re-
cente da reforma nacional da polícia belga (Ponsaars et al. 2010). Um tal
modelo de polícia de governo, que vê os cidadãos como consumidores
e é alimentado por objetivos de performance estatística, à imagem do
que acontece em países como França, evidencia as suas insuficiências,
demonstra o seu esgotamento histórico, quando não recompõe velhas
contradições (v. Matelly e Mouhanna 2007; Mouhanna 2011; Durão
2010 e 2011).14 Numa corrente de abertura às populações surgiram em

14 A título de interese, leia-se o resumo do seminário «Reinventer la Police urbaine»,
proferido por Dominique Monjardet em 1999, Paris-Montréal (IHESI-PUCA), Septem-
bre 2005: disponível em http://ecole.org/seminaires/FS3/VC_26/VC191199.pdf/view,
(última consulta em Fevereiro de 2012).
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Portugal os programas de policiamento de proximidade, criados nos anos
1990 por determinação ministerial e reforçados organizacionalmente em
2006 (cf. Oliveira 2006). Mas se acreditarmos com Nigel Fielding que
estes se fundam na ideia minimal de partilha da informação com as co-
munidades e de um exercício mais «liberal» do policiamento (cf. 1995,
24), a proximidade tem sido um projeto sempre adiado e nunca total-
mente consumado nas cidades portuguesas (v. Durão 2008, neste vo-
lume). 

Surgem no horizonte algumas exceções, como a criação de contratos
locais de segurança no país, onde se destaca o caso pioneiro e mais de-
senvolvido de Loures, inspirado por políticas europeias.15 Porém, as suas
dinâmicas internas não são publicamente escrutinadas. Mais importante,
estas experiências locais tendem a ser olhadas pelas elites das organizações
policiais nacionais como desafio a um poder e uma autonomia institu-
cional reconquistados nos anos 1990, após os turbulentos anos da rede-
mocratização e reinstitucionalização das polícias no país. Como tal, não
admira que tais inovações reflitam sobretudo projetos de governo da ad-
ministração interna. Estas refletem menos a possibilidade de as unidades
de polícia locais se renovarem profissionalmente, negociarem aberta-
mente a criação dos seus próprios projetos de policiamento e, de forma
regulamentada, irem justificando a sua autonomia. Em suma, foi o pró-
prio policiamento enquanto atividade profissional, e não meramente de
aplicação da lei ou de transmissor de grandes políticas de governo aos ci-
dadãos, que acabou por perder o seu apelo no curso da história portu-
guesa recente.

As peculiares condições de vida e de trabalho dos polícias em Portugal
acabaram por atrair sobre si a curiosidade. As esquadras de polícia das
maiores cidades são muito juvenis. Na PSP, por exemplo, o limite mí-
nimo de admissão implica ter a escolaridade obrigatória completa, os 
12 anos do ciclo escolar. Mas tal não foi suficiente para ativar mudanças
cruciais no modus operandi do trabalho policial. Diferentes autores suge-
rem linhas interpretativas distintas. Uns sublinham o peso da adminis-
tração central, da hierarquia, o traçado das carreiras, o estatuto incerto
das esquadras no modelo português, efeitos das interpretações e classifi-
cações policiais do contexto social da atividade (Durão 2008, neste vo-
lume). Outros apontam razões de ordem psicológica, onde se sublinha
a propensão do trabalho e da profissão de polícias para situações de stress,

15 V. «Manual de Diagnósticos Locais de Segurança. Uma Compilação de Normas e
Práticas Internacionais» (2010).
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sobretudo nas atividades de patrulha em contacto com cidadãos, o que
geraria determinados efeitos emocionais nos agentes, ainda que os valores
destes em Portugal tenham tendência para ser baixos (v. Oliveira e Quei-
rós neste volume).

A influência das biografias e dos planos subjetivos de polícias no seu
trabalho é talvez um dos aspetos mais dignos de compreensão antropo-
lógica (Durão 2011). É de notar que nos primeiros anos, sendo recrutados
em todo o país, os polícias são maioritariamente colocados nos grandes
comandos metropolitanos (Lisboa, Porto e Setúbal). Quem ingressa na
carreira de agente, de chefe ou de oficial surge um pouco de todo o lado,
com incidência nas regiões norte e centro interior. Tal leva a que os de-
safiantes comandos metropolitanos, onde se experimenta um maior vo-
lume de trabalho e os problemas policiais e sociais mais complexos, sejam
considerados «lugares de passagem» onde poucos entre os agentes e os
chefes almejam desenhar uma carreira. As «aspirações sociais» (Appadurai
2004) de muitos jovens polícias, constituída a partir do que se imagina
serem as oportunidades organizacionais, com uma redução estrutural de
oportunidades profissionais para a progressão, situa-os no desejo de re-
gresso às terras, a pequenos comandos e esquadras regionais de polícia
que consideram «terminais». Todavia, muitos deles passarão os primeiros
anos da atividade, nuns casos cinco, noutros dez, noutros vinte, quando
não uma vida, a trabalhar nos lugares onde não possuem nem a residên-
cia principal nem as famílias, onde se consideram «estrangeiros», na ace-
ção simmeliana, perto mas distantes.16 Os polícias são migrantes nas ci-
dades onde ficam deslocados durante um longo período da vida e,
quando regressam finalmente a casa, mantêm-se estrangeiros e distantes
de famílias e locais em cujas rotinas não participaram durante anos a fio
(v. Durão 2008, cap. 7).

A dinâmica descrita faz da comunidade profissional dos polícias uma
comunidade de deslocados, de polícias muito móveis entre serviços, es-
quadras e lugares, mas que nutrem a expetativa de se fixarem, quer na
burocracia (um posto de trabalho «seguro»), quer na geografia do país
(um lugar não só para trabalhar mas para viver). A administração e a bu-
rocracia toda ela se organiza, histórica e funcionalmente, com base neste
impasse intrínseco, sabendo que não pode oferecer aos seus funcionários
uma solução para expetativas goradas por anos de espera, já que as vagas
disponíveis nos pequenos comandos são sempre muito menores do que
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16 V. tradução inglesa http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/simmel01.pdf
(última consulta em Fevereiro de 2012).
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nas grandes cidades. Ao mesmo tempo a administração não abre mão
do que constitucionalmente as suas elites consideram ser um direito: o
de todos os nacionais terem as mesmas possibilidades de concorrer a for-
ças da ordem que, por definição, são nacionais. Ou seja, trata-se de uma
instituição policial que se identifica com um estado e que visa representar
uma nação. Entretanto, perante um tal aparato, tão difícil de administrar
e gerir também pela sua penetração local em esquadras de polícia, toda
a dimensão de reflexão e renovação do trabalho profissional nas esqua-
dras parece manter-se em segundo plano.

No Brasil as condições e organização de vida dos polícias não pare-
cem ter despertado em si mesmo grande interesse académico. A discussão
está mais voltada para questões como a distribuição desigual de salários,
a gestão dos horários nas unidades (sem estandardização), os «bicos»,
ocupações de polícias à margem da lei, propiciando o envolvimento em
redes e negócios obscuros e violentos, surgindo como elementos expli-
cativos para problemas perenes das polícias e, sobretudo, do policia-
mento e da justiça (v., por exemplo, Lemgruber et al. 2003; Soares 2006,
2011). Tal acabou por se refletir no apelo da consagração dos direitos hu-
manos e ampliação da cidadania nas próprias polícias. É justo dizer que
tal campo da segurança e da ordem pública nunca se apresentou em Por-
tugal, nem de perto nem de longe, tão exigente como no Brasil urbano,
colonial e imperial, entre os séculos XVIII e XIX (comparar Fatela 1989 e
Vaz 1998 com Bretas 1997a, 1997b e Bicalho 2003).

Em Portugal, diferentemente do Brasil, o crime não é exatamente um
negócio partilhado por muitos, embora não se tenha um bom retrato da
participação dos polícias e agentes da justiça na corrupção e nas franjas
opacas do sistema (v. Sousa 2011). Diríamos que se vive um ambiente
de ciclos de «crime de conjuntura». Em meados dos anos 2000, quando
um dos autores deste texto se encontrava em contacto direto com polícias
de esquadra em Lisboa, partilhava-se nesse meio a noção de que pelo
menos na cidade a onda de crimes eram os furtos de telemóveis e cartei-
ras, roubos por esticão, eventualmente burlas (Durão 2008). Mais tarde
surgiram os famosos roubos das caixas multibanco e o carjacking nas ga-
solineiras, que levaram a que em 2008 se falasse de uma onda de crimi-
nalidade violenta no país.17  Todavia, a pequena criminalidade nunca dei-

17 Helena Machado e Filipe Santos (2009) falam sobre o conceito de carjacking como
resultado de uma narrativa mediática que constrói um «drama público». Após uma análise
de conteúdos, segundo os autores não haveria uma onda de fundo de aumento da cri-
minalidade no país, mas sim o tradicional roubo de veículos, agora reinvestido de um
discurso mediático que o empolgaria.
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xou de ser a mais registada. Cresceriam, também motivados por mudan-
ças legislativas, os crimes contra a pessoa.18

Refletir sobre o policiamento em Portugal parece vir sempre depois
de um sem-número de outros discursos que competem pela atenção dos
leitores, usuários do sistema e públicos académicos. São muito mais fre-
quentes as reflexões políticas, sociais e mediáticas sobre a própria insti-
tuição policial e de como esta reflete ou não as preocupações da sua tutela
governamental, a política maior do Estado – a alta polícia com baixa polí-
tica, como diria L’Heuillet (2004). Ou seja, no caso português, falar de
policiamento remete de imediato, no espírito de qualquer um, para a ins-
tituição polícia pública, para as corporações mais visíveis, a PSP e a GNR.
Tal é tanto mais evidente quando verificamos que toda a discussão me-
diática sobre os principais aspetos que dizem respeito à polícia se fixa
nas dimensões do seu governo e menos nas execuções locais do seu man-
dato, não se clamando assim tão frequentemente pelo escrutínio profis-
sional e legal dos polícias. Talvez porque impresso numa sociedade com
baixos índices oficiais de criminalidade registada, em Portugal o policia-
mento parece ter caído numa certa indiferença sociológica.

Aproximações comparativas

Se considerarmos alguns indicadores quantitativos principais relacio-
nados com a atividade policial, podemos ter uma ideia da diferença dos
contextos em que os policiamentos são contemporaneamente produzi-
dos. Em 2009, último ano para o qual obtivemos dados comparativos,
Portugal contabilizava uma população de 10 637 713 habitantes. O país
contava, entre PSP e GNR, com um efetivo de 45 951 polícias, apenas
considerando os elementos a desempenhar funções policiais. Este nú-
mero traduz-se em mais de quatro polícias por mil habitantes. Naquele
ano foram alvo de registo policial 144 homicídios voluntários consuma-
dos (RASI 2009). Na sua atividade operacional, os corpos de polícia por-
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18 De acordo com os dados de 2010, o crime de violência doméstica constitui hoje a
terceira tipologia criminal mais participada em Portugal (logo a seguir a «outros furtos» e
a «furto em veículo motorizado»). Este foi o primeiro ano em que o volume de partici-
pações ultrapassou o relativo às «ofensas à integridade física voluntária simples», posicio-
nando a violência doméstica como o crime mais participado na categoria dos crimes con-
tra as pessoas. Em 2010 foram registadas 31 235 participações por violência doméstica,
o que dá o impressionante total de 86 participações por dia (Relatório Violência Domés-
tica 2010, DGAI MAI).
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tugueses em conjunto (PSP, GNR, PJ, SEF e DGAM) foram responsáveis
pela morte de seis indivíduos e contaram entre as suas forças e serviços
com dois elementos mortos em serviço (um na GNR outro no SEF). 

No caso do Brasil, tomamos como objeto de comparação o estado
do Rio de Janeiro, por ser o caso mais tratado nos capítulos deste volume.
Em 2009, a população era de 15 993 583 habitantes (Anon. 2010) e con-
tava com um efetivo de 46 878 polícias entre a Polícia Militar e a Polícia
Civil. Este efetivo significa um rácio de quase três polícias por mil habi-
tantes. No referido ano foram registados 5318 homicídios dolosos no es-
tado do Rio (AAVV 2010). A PMERJ e a PCERJ, em conjunto, foram
responsáveis pela morte de 1048 indivíduos no decorrer das suas ativi-
dades operacionais, o que equivale a uma letalidade policial 174 vezes
superior à portuguesa. Convém salientar que existem vários problemas
nestes registos oficiais. As classificações policiais tendem a ocultar homi-
cídios (Miranda, Dirk e Pita 2007). O conhecido «auto de resistência» é
uma das classificações que iludem os números, para não falar das mortes
conduzidas por agentes fora de serviço – as designadas «execuções sumá-
rias» – e ainda as que não figuram nos dados oficiais precisamente por
serem ocultadas, aspetos frequentemente assinalados em relatórios de Di-
reitos Humanos (cf. Cano e Santos 2001). Vale a pena referir que estas
corporações contaram nesse ano com 31 mortes nas suas fileiras. 

A fraca alusão concreta aos temas da violência urbana ou, por conse-
quência, ao que seriam os excessos discricionários dos polícias em Por-
tugal – muito episódicos e situados no período de atuação mais intensiva
e visível da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), sensivel-
mente entre 1996 e 2006 – demonstra que neste lado do Atlântico o
campo científico da reflexão sobre polícia seguiu outros rumos. Nos ca-
pítulos sobre contextos portugueses é muito frequente a presença do pen-
samento disciplinar, propostas que se inscrevem em modelos de conhe-
cimento do mundo concretos – os da sociologia, da psicologia e da
antropologia. O mesmo não é tão notório nos capítulos sobre contextos
brasileiros. O propósito reformista, no segundo caso, ilude frequente-
mente tais fronteiras do conhecimento humano e social. Não admira
que nos textos brasileiros o Brasil e as suas cidades se afirmem como con-
textos ultracentrados e nos textos de portugueses surjam referências, aqui
e ali, à inclusão do caso português em contextos mais globais (v. Neves;
Machado e Santos; Moura e Santos neste volume).

Esta primeira reunião de textos sobre policiamentos e ordem pública
permite atingir pelo menos três objetivos importantes: o primeiro é co-
nhecer melhor algumas experiências contemporâneas do policiamento,
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da segurança pública e das organizações policiais brasileiras e portuguesas.
Deste modo, a comunicação estabelece-se entre os dois mundos lusófo-
nos que mantêm entre si intensas conexões e circuitos históricos e pre-
sentes. E ao fazê-lo, permite alargar as referências conceptuais e teóricas
deste campo de estudos que tem sido sustentado e alimentado por aná-
lises empíricas dos mundos anglo-saxónicos e da Commonwealth. O ter-
ceiro ponto fundamental reside na importância de tornar os tópicos de
estudo – o policiamento contemporâneo e as suas fontes de ativação e
manutenção – aspetos mais centrais das ciências sociais que se fazem dos
dois lados do Atlântico. Se no Brasil este é hoje um dado relevante, falta
ainda sublinhá-lo em Portugal.

Na primeira parte do livro, estão reunidos textos que permitem ca-
racterizar o policiamento em ambos os países, incluindo-os numa ampla
malha explicativa. Os problemas, as tensões e os desafios que o policia-
mento enfrenta, quer no Brasil quer em Portugal, são analisados sob os
prismas histórico, político, social e organizacional. Consideradas as sin-
gularidades de cada capítulo e de cada país, transparece neste conjunto
de trabalhos a centralidade de dois processos: por um lado a democrati-
zação recente de sociedades marcadas por regimes autoritários longos e,
por outro lado, as tentativas e os processos de modernização e reforma
das instituições policiais, sendo este pautado, num e noutro país, pelas
suas tradições políticas, jurídicas e sociais. Ressalta aqui o interesse da
discussão sobre policiamento, ordem pública e sobre as instituições po-
liciais como exercício necessário para o melhor conhecimento da própria
ordem democrática.

A segunda parte da obra trata de temas relacionados com o mandato
policial e todo um rol de ambiguidades que concorrem para a (in)defini-
ção e transformação desta sui generis profissão. Os autores  analisam a re-
lação entre a polícia e o público de forma mais geral, mas também inte-
rações entre polícias e segmentos mais específicos da população, de modo
a entender em contexto como se constitui social e historicamente o man-
dato policial. A partir da observação das políticas de segurança, de novas
experiências de polícia e de mitos existentes sobre o trabalho da polícia
e sobre a génese do crime, os autores examinam o potencial impacto,
seja ele negativo ou positivo, que estas ambiguidades transportam para a
constituição da ideia de polícia e para a sustentação de políticas de segu-
rança repressivas ou preventivas.

Por fim, a terceira e última parte inclui um conjunto variado de tra-
balhos que abordam o tema dos direitos humanos, dilemas da polícia e
dos polícias, e a necessidade de garantir os direitos fundamentais dos ci-
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dadãos. Uma característica comum entre os textos é o facto de chamarem
a atenção para questões que, num país e noutro, têm sido relegadas para
segundo plano. Assim, da crítica feminista ao caráter androcêntrico dos
estudos de segurança, passando pela importância das ouvidorias de po-
lícia e da formação dos polícias, chegando à propensão dos operacionais
da polícia para a manifestação de stress e burnout, todos os capítulos ilu-
minam assuntos incontornáveis quando se visa estudar polícia, segurança
e ordem pública.
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Jacqueline Sinhoretto

Capítulo 1

Qualidade da democracia 
e polícias no Brasil

Quais polícias Brasil e Portugal querem e vislumbram, quais mandatos
devem ser outorgados a elas e como é possível governá-las são as ques-
tões-chave deste livro. Porém, mais do que apenas fios condutores entre
todos os textos aqui reunidos, elas trazem à tona um intenso debate sobre
os rumos da democracia e do controlo social contemporâneo. Desse
modo, avaliamos como necessário um pequeno histórico das transfor-
mações ocorridas, ao menos nos últimos 20 anos, na sociedade brasileira,
pois ele ajudará na compreensão do papel que as polícias tiveram e têm
no Brasil e, sobretudo, permitirão compreender por que tais questões
fazem todo o sentido de serem formuladas nesse momento e nesses ter-
mos.

A democratização política do fim dos anos 1980 é um marco impor-
tante pelas mudanças na relação entre polícias e sociedade, suscitadas
pela construção da democracia e pelas pressões sociais por novos mode-
los de política e de polícia; contudo, igualmente importante pelas conti-
nuidades de práticas, saberes e teorias que levam a constatar, em muitos
elementos, que o Estado democrático limita-se a reproduzir relações que
serviam ao governo ditatorial e, numa perspetiva histórica de longa du-
ração, também serviam ao Império, como no caso do inquérito policial,
criado em 1871. 

Nosso argumento principal é o de que a democracia, apesar de todas
as persistências de práticas violentas e autoritárias – dentro e fora das po-
lícias – introduziu tensões no campo da segurança pública que, se não
permitem a incorporação de consensos mínimos relativos às transforma-
ções no modelo institucional vigente, fomentam o debate sobre um mo-
delo de ordem pública baseada na cidadania, garantia de direitos e acesso
à justiça. Assim, elas parecem induzir, não sem contradições e resistências,
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mudanças de repertório e formulação de novos enunciados políticos, nos
quais mecanismos de accountability e de governança sejam compreendi-
dos enquanto instrumentos de eficiência democrática, vinculando o res-
peito aos direitos humanos às práticas operacionais das polícias na pre-
venção da violência e no enfrentamento do crime.

Constituição de 1988 e contexto 
político-institucional

O marco normativo da democratização brasileira é a promulgação da
Constituição de 1988, que foi a primeira a definir o conceito de segurança
pública como distinto do de segurança nacional, o qual disciplinava, nas
Constituições anteriores, as atividades de enfrentamento ao crime e à
violência. O contexto político da transição colocava aos constituintes o
desejo e a possibilidade de superar o paradigma da segurança nacional,
que aparelhou as polícias para o «combate aos inimigos» da ditadura ins-
taurada em 1964, que militarizou o sistema de pensamentos e práticas
policiais. 

Todavia, inserir o tema da segurança pública no processo de demo-
cratização das instituições era mais do que uma questão de desejo, en-
volvia ter de lidar com arranjos políticos e institucionais muito mais só-
lidos do que a própria letra da lei, os quais, se em nada questionados,
poderiam vir a comprometer o alcance de qualquer inovação proposta
por governos civis. Percebia-se que a vigência do paradigma da segurança
nacional condicionava a atividade policial à manutenção da ordem esta-
tal e à proteção do establishment contra a oposição política, e a distanciava
profundamente de um engajamento com a proteção dos cidadãos. Dis-
tanciava-a ainda mais de ser uma atividade-meio do respeito aos direitos
e garantias individuais. Os traumas provocados pelo regime autoritário
exigiam uma nova declaração de princípios, um novo ordenamento ju-
rídico e mudanças das práticas; porém exibiam claramente os limites co-
locados pela conjuntura da transição negociada. 

Assim, a Constituição de 1988 abandonou a expressão «segurança na-
cional» e passou a tratar da «segurança pública», uma mudança que sugere
ruptura teórico-prática e adesão a uma teoria da atividade policial, com
um conjunto de práticas dela decorrente, na qual seria requerido o mo-
nopólio do uso legítimo da violência nas mãos de instituições públicas
que não provocassem medo na população e fossem vistas como instru-
mentos de cidadania e de paz. 

Renato Sérgio de Lima e Jacqueline Sinhoretto
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Qualidade da democracia e polícias no Brasil

Entretanto, a mudança exigiria que a lógica da atividade policial cam-
biasse do registo de braço armado do poder político para o registo do
serviço público – o que jamais poderia ser conseguido apenas com a boa
vontade dos constituintes democratas, mesmo que ela fosse imensa, na
medida em que são necessárias transformações na arquitetura institucio-
nal das forças policiais capazes de dotar os dirigentes políticos de capa-
cidade de governança sobre elas. Nesse campo, o constituinte não avan-
çou e acabou por criar situações paradoxais, pelas quais o ordenamento
jurídico brasileiro permitiu a sobrevivência de práticas burocráticas e ins-
titucionais nada democráticas.

Como exemplo, o aparato de segurança e justiça criminal manteve-
-se, basicamente, com as mesmas estruturas e práticas institucionais de-
senhadas pelo regime militar de 1964, herdeiras de visões ainda mais an-
tigas de polícia como braço forte da política e de política criminal pau-
tadas no direito penal forte e de defesa social. Conquistas foram residuais
e cuidaram de nomear um caráter civil ao policiamento, retirando-o nor-
mativamente, como já destacado, do campo da «defesa nacional» e das
forças armadas; contudo, a manutenção do modelo de gerenciamento
das polícias pautado na fragmentação de atribuições, de acordo com o
pacto federativo e do modelo bipartido de organização policial (civil e
militar) favoreceu a militarização das políticas estaduais de segurança (Za-
verucha 1998; Lima 2008). 

A compreensão desse paradoxo talvez seja possível ainda em razão
dos efeitos do período autoritário: o tema era bastante indigesto, em es-
pecial para os políticos e os intelectuais de esquerda, e não adquiriu re-
levância política nem centralidade legislativa. A discussão sobre reformas
nas polícias e do sistema de justiça criminal ficou para um segundo plano,
na impossibilidade de consensos mínimos em torno de modelos e parâ-
metros de reforma, deixando prevalecer assim a visão das elites policiais
estaduais, formadas ideologicamente em academias de polícia que ainda
hoje têm sérias dificuldades em incorporar em suas matrizes curriculares
conteúdos e cursos que aliem respeito aos direitos humanos com ensino
de técnicas policiais de prevenção e repressão à criminalidade e à violên-
cia (Tavares dos Santos 2009). 

Assim, os enunciados legitimados continuam a ser os provenientes
dos universos jurídico-penal e do combate ao inimigo. No primeiro caso,
trata-se apenas da redução de conflitos sociais a tipos penais, desprezando
a natureza dos conflitos e suas configurações, que engendram regras e
padrões de socialidades, constituem e põem em confronto identidades
individuais e coletivas. No segundo caso, segmentos sociais são vistos
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como intrinsecamente perigosos e objeto constante de vigilância e neu-
tralização.

Ficou caracterizada a hegemonia da leitura criminalizadora e penali-
zante dos conflitos sociais (Dias Neto 2005), o que favorece a manuten-
ção do monopólio do saber sobre segurança restrito ao universo jurídico
e policial, convertendo a discussão sobre direitos civis em discussão téc-
nica.1  A visão penalizante e técnica deslegitima, em decorrência, a parti-
cipação social e a contribuição de outros profissionais e saberes para a
administração de conflitos.

A Constituição Federal (CF) de 1988 avançou na sinalização de um
novo conceito de segurança pública. Algumas inovações para o quoti-
diano do trabalho policial merecem destaque: a abolição da prisão cor-
recional e a completa judicialização de todas as modalidades de prisão,
retirando da discricionariedade policial a prisão administrativa. Isso foi
uma mudança simbólica de importância, que levou contingentes de po-
liciais a criticarem a normatividade democrática por ter ela «retirado os
instrumentos de trabalho da polícia». Porém, nunca é de mais ponderar
que as pesquisas recentes têm demonstrado que a tendência majoritária
dos juízes é a de conceder os pedidos de prisão provisória dos delegados
(Vasconcellos 2008). De igual forma, novas tensões ao modelo de polícia
existente no país foram criadas com a introdução dos municípios na for-
mulação e execução de políticas de prevenção e combate à violência,
cada vez mais presentes no debate sobre segurança pública no Brasil
(Muniz e Zacchi 2004).

No entanto, as inovações não conseguiram força para mudar a arqui-
tetura institucional e a teoria prevalecente continuou a operar a partir
dos enunciados acima destacados, pouco alterando a estrutura normativa
e burocrática de administração dos conflitos. As mudanças sempre se de-
parariam com o risco da descontinuidade, na medida em que estavam
lastreadas apenas na vontade política e não lograram êxito em alterar a
«lógica em uso» das instituições policiais, para usar o termo acionado por
António Luiz Paixão, um dos primeiros cientistas sociais brasileiros a se
aproximarem do tema e dos próprios polícias, ainda na década de 1970.

Nessa medida, durante os anos de 1990, o tom geral das reformas le-
gislativas manteve-se no «combate ao crime», diante de uma perceção so-
cial generalizada de que a violência vinha extrapolando todos os limites.

1 Para conhecer a defesa de uma visão técnica sobre política criminal, consultar a pes-
quisa de opinião realizada por Lima, Sinhoretto e Almeida (2009) junto aos operadores
da justiça criminal paulista.
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Desde o homicídio à defesa de direitos coletivos e difusos, as reformas
legislativas lançaram mão do endurecimento penal como principal estra-
tégia de controlo social do crime (Azevedo 2003). Por todos os lados, os
grupos sociais mais diversos lançaram-se no debate sobre o crescimento
da violência, movidos pela ocorrência de uma desanimadora coleção de
casos graves e de grande repercussão (Massacre do Carandiru,2 rebeliões
na FEBEM 3 de São Paulo, chacinas da Candelária,4 de Vigário Geral 5,
Eldorado dos Carajás,6 entre outros), tendo por pano de fundo uma es-
calada das taxas de homicídio e de outros crimes violentos. A emergência
e a politização do tema do combate à violência durante os primeiros
anos da democracia tiveram o efeito de frear as pretensões de reforma
do sistema de justiça e, ao invés da reforma, pautaram o reforço das es-
truturas já existentes: mais polícia, mais prisão, mais pena, mais arma-
mento. 

Com muito custo, os críticos dessas escolhas procuravam manter-se
fiéis ao espírito da redemocratização e da necessidade de reformas. 
A conjuntura do descontrolo da violência desfavoreceu o debate sobre
reformas institucionais, valorizando as ações emergenciais, mas foi ela
também que, persistindo, forçou a necessidade de debate público sobre
segurança, justiça e polícia. Por isso é que, se no plano normativo conti-
nuou-se a insistir em mais do mesmo, não se pode dizer que as relações
entre polícia, Estado e sociedade tenham permanecido as mesmas do iní-
cio dos anos 80. Há um deslocamento de foco das polícias em direção à
política de segurança pública, na qual novos atores entram na disputa. 

Certamente muitos fatores contribuíram para as mudanças, e a com-
preensão desses fatores requer atenção a múltiplos níveis de análise, que
envolvem questões internas à corporação policial e sua luta por melhores
condições de trabalho, bem como transformações nas perceções sociais
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2 Nota do editor: em 1992, em reação a uma rebelião ocorrida na Casa de Detenção
de São Paulo (conhecida popularmente como Carandiru), a Polícia Militar do Estado de
São Paulo foi responsável pela morte de mais de cem detidos.

3 Nota do editor: Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM) consiste
na instituição responsável pela aplicação de medidas socioeducativas a menores delin-
quentes. 

4 Nota do editor: em 1993, pelo menos seis menores foram executados por um grupo
de extermínio durante a madrugada no centro do Rio de Janeiro junto ao edifício da
Igreja de Nossa Senhora da Candelária. 

5 Nota do editor: em 1993, homens encapuzados integrando um grupo de extermínio
invadiram casas e executaram mais de vinte pessoas na favela de Vigário Geral.

6 Nota do editor: em 1996, uma ação violenta da Polícia Militar do Estado do Pará
para conter  uma manifestação de sem-terra no município de Eldorado dos Carajás re-
sultou na morte de dezanove pessoas. 

01 Polícia, Segurança Cap. 1_Layout 1  10/8/12  4:53 PM  Page 57



da violência, aumento da competição profissional para a definição do
campo da segurança pública, aumento da pressão das organizações da
sociedade civil para participação na formulação das políticas, consolida-
ção de uma perceção social de ineficiência da polícia diante do cresci-
mento e das transformações do crime. Todos esses fatores, e mais alguns
outros, pressionam a polícia por mudanças, apesar da aparente manu-
tenção do statu quo ante. 

Num paradoxo com a lógica do endurecimento penal, outra inovação
significativa veio da pena de civilistas e processualistas, com a Lei n.º
9099/99 que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Na onda das
reformas informalizantes da justiça, em muito justificadas pela busca de
celeridade e eficácia, os juizados eliminaram um conjunto de procedi-
mentos burocráticos constitutivos do inquérito policial para os crimes
de menor potencial ofensivo, reduzindo com isso uma parcela significa-
tiva da intervenção policial na administração dos conflitos. Uma parte
dos policiais considerou isso uma melhoria das suas condições de traba-
lho, por diminuir o volume das tarefas acumuladas nos plantões policiais;
outra parte viu na implantação dos juizados uma usurpação do poder da
polícia, vendo escapar de suas mãos a administração desses conflitos. De
um lado, os juizados foram recebidos com entusiasmo por serem uma
alternativa despenalizante para a administração de conflitos; de outro
foram criticados por propiciar impunidade, principalmente dos crimes
ocorridos em relações interpessoais e, especialmente, quando envolvem
relações conjugais. De um jeito ou de outro, a criação dos juizados pro-
vocou perturbações nos papéis profissionais clássicos de todos os opera-
dores do sistema de justiça e segurança.

A conformação da governança democrática

O tema das reformas institucionais foi retomado no início dos anos
2000, quando o assunto passou a fazer parte das campanhas eleitorais
para a Presidência da República e motivou a edição de três planos nacio-
nais de segurança pública – Plano Nacional de Segurança Pública (se-
gundo governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001); Plano Nacional
de Segurança Pública II (primeiro governo Lula, em 2003) e Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci (segundo go-
verno Lula, em 2007) e a adoção de políticas de integração gerencial das
polícias em algumas Unidades da Federação como o Pará, o Espírito
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
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O foco do debate sobre violência estava, nos anos 70, na preocupação
com os direitos políticos daqueles que faziam oposição ao regime auto-
ritário e que eram violentamente reprimidos. Finda a ditadura, nos anos
80, os movimentos de luta pelos direitos humanos ver-se-ão impelidos a
concentrar suas energias na denúncia e mobilização contra a violência
policial e inúmeras manifestações de violência difusa que parecem atingir
todos os segmentos sociais. As críticas dos movimentos sociais orienta-
ram-se contra a desmobilização dos governos e a ausência de ações de
enfrentamento do grande crescimento das taxas de violência, dramatica-
mente refletidas num aumento dos homicídios (taxas que chegam a cres-
cer mais de 128% entre 1979 e 1998 e somam mais de meio milhão de
mortos no período), vitimando preferencialmente os jovens das periferias
das grandes cidades. É um momento de crise na segurança pública
quando se verifica um aumento global nas taxas de crimes violentos em
todo o país (Lima 2002).

Nesse período, o Brasil viu diminuir a capacidade do Estado em
impor lei e ordem, manifestada no crescimento da criminalidade e no
número de rebeliões em presídios e nas FEBEM, na morosidade da jus-
tiça para julgar processos criminais, entre outros indicadores, na tibieza
das respostas policiais (Adorno 2003). Isso sem contar nas novas confi-
gurações do crime organizado em torno das drogas, das armas de fogo e
das prisões superlotadas, que vários dos estudos de Alba Zaluar (1999)
cuidaram de detalhar seus processos constituintes e suas consequências
nas formas de sociabilidade.

No campo académico, os estudos sobre o tema na década de 90 en-
fatizaram mudanças na arquitetura das cidades e alterações na paisagem
e no comportamento dos indivíduos, provocadas pelo crescimento das
taxas de criminalidade urbana (Caldeira 2000). Ao mesmo tempo, cui-
daram de discutir os aspetos de legitimidade e reconhecimento das polí-
cias e dos tribunais como foros adequados de medição e resolução de
conflitos sociais (Tavares dos Santos e Tirelli 1999).  

Já em termos da política de segurança pública como um todo, um
dos maiores desafios postos foi o de gerir um sistema de justiça criminal
que ao mesmo tempo garantisse respeito aos direitos humanos e aten-
desse às demandas por maior eficiência policial. Essa foi e é a aposta dos
Planos Nacionais de Segurança acima citados.

Isso num ambiente socioeconómico no qual, vale ressaltar, a estabi-
lização da economia iniciada no governo Itamar Franco (1992-1993) tra-
zia a preocupação neoliberal com instrumentos de ajuste fiscal e com a
reestruturação do Estado, tanto em termos funcionais quanto gerenciais.
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Ato contínuo, durante o período FHC 7 (1995-2002), o Brasil começou
a presenciar mudanças significativas no modo de gestão das políticas pú-
blicas, em especial nas áreas da saúde, da educação, do meio ambiente e
do consumidor. Ao que parece, tais áreas ganharam destaque e dina-
mismo democrático ao terem mecanismos de controlo criados ou sofis-
ticados (conselhos municipais de educação, de saúde, maior destaque ao
trabalho do Ministério Público, entre outros) (Lima 2008). 

Como resultado, a agenda de direitos humanos no Brasil consolidou-
-se sob o presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), na pers-
petiva de que sua implementação só seria contemplada se fossem ataca-
das, tática e vigorosamente, as graves violações de direitos económicos,
sociais e políticos. O plano macroeconómico apostava na criação de con-
dições para a consolidação do ambiente de respeito à cidadania e acesso
à justiça da população brasileira. Não obstante esse diagnóstico, a exe -
cução fiscal das parcelas dos orçamentos públicos voltados ao cumpri-
mento da agenda de direitos humanos ficou muito aquém daquilo que
foi inicialmente programado. Mais recentemente, programas de transfe-
rência de renda, como o Bolsa Família, já no governo Lula, iniciaram
um movimento de diminuição das desigualdades e melhoraram o am-
biente para a construção de políticas de inclusão social e defesa da cida-
dania – não à toa o já citado Programa de Segurança Pública com Cida-
dania – Pronasci propõe-se aliar a dimensão do investimento no aparato
de segurança pública, em termos ampliados, com a necessidade de sal-
vaguardar e estimular direitos e garantias individuais (Lima 2008). 

Há nessa postura mais recente de valorização dos direitos civis como
componente fundamental das políticas de segurança uma inflexão no
processo de construção em longa duração da cidadania no Brasil. Para
Wanderley Guilherme dos Santos (1987) e José Murilo de Carvalho
(2002), no caso brasileiro, houve uma mudança na sequência marshal-
liana clássica de implementação dos direitos, em que os direitos civis
precedem os demais. Na história do país, os direitos políticos foram os
primeiros a serem regulamentados e os direitos sociais foram, mesmo
em tempos autoritários, utilizados para negociar o apoio aos projetos
de poder de cada época. Foi apenas após 1988 que os direitos civis ga-
nham destaque e começam a constituir um novo campo de demandas,
para além da universalização do voto, da redemocratização, da educa-

7 Nota do editor: o «período FHC» refere-se aos dois governos em que a Presidência
do Brasil foi exercida por Fernando Henrique Cardoso e que se estendeu de Janeiro de
1995 até ao fim de 2002, seguindo-se em 2003 a Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva.
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ção e da saúde – que deram o tom das agendas políticas do século pas-
sado. 

A defesa dos direitos difusos (direitos humanos, meio ambiente, cul-
tura, consumidor) foi se caracterizando como o elemento de mudança
no cenário sociopolítico do país, inclusive dinamizando o crescimento
do chamado Terceiro Setor e de um novo espaço público, e foi recolo-
cando a temática dos direitos civis na agenda política. Entretanto, a dis-
cussão sobre esses direitos envolve outros fatores decisivos e delicados
na produção da violência (impunidade, corrupção de operadores do sis-
tema de justiça criminal, violência policial e desrespeito aos direitos hu-
manos, superpopulação carcerária, maus-tratos e torturas em prisões e
nas instituições de tutela de adolescentes em conflito com a lei, inexis-
tência de programas permanentes de valorização dos profissionais da
área), que ajudam a criar o quadro atual da insegurança no Brasil. 

A conjuntura dos fenómenos violentos, e as reações que despertou,
desafiou o Estado brasileiro a repensar a forma como formula e executa
as suas políticas públicas. Ganhou premência uma outra teoria de polícia,
pela qual a crença desse período era que seria possível uma polícia que
respeitasse os direitos civis e não retroalimentasse a espiral de violência e
impunidade existente. O foco foi o da valorização da dimensão da gestão,
da reforma «por cima» das instituições policiais, empoderando elites lo-
cais e cúpulas policiais. 

Os planos nacionais e políticas estaduais específicas, como as que
foram adotadas em São Paulo – que, em maior ou menor grau, são res-
ponsáveis por parcela importante do sucesso deste estado em reduzir em
cerca de 70% os homicídios cometidos entre 1999 e 2008 8 –, são a tradu-
ção de uma nova aposta, pela qual as políticas de segurança pública que
começaram a ser desenhadas nos anos 2000 tomaram os fenómenos do
crime, da violência, da desordem e do desrespeito aos direitos humanos
como resultantes de múltiplas determinantes e causas e, portanto, com-
preenderam que não cabe apenas ao sistema de justiça criminal a respon-
sabilidade por enfrentá-los. Condições socioeconómicas e demográficas,
fatores de risco, políticas sociais, estratégias de prevenção, programas de
valorização dos policiais, entre outras ações, foram mobilizadas. 

Não obstante o pêndulo de forças e, mesmo, o jogo de soma zero
que parece ser o jogado na área, os discursos construídos em torno da
agenda de direitos humanos formulada ao longo das décadas de 1970 e
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8 V. Ferreira, Lima e Bessa 2009.

01 Polícia, Segurança Cap. 1_Layout 1  10/8/12  4:53 PM  Page 61



Renato Sérgio de Lima e Jacqueline Sinhoretto

62

1980, de alguma forma transformaram o cenário político-ideológico do
momento histórico e lançaram as bases para a entrada em debate dos
pressupostos democráticos de transparência e controlo público do poder.
O problema é que, ao serem operacionalizadas, muitas dessas políticas
enfrentam as resistências técnicas e organizacionais acima destacadas e,
com isso, perdem eficácia e eficiência, reforçando as permanências em
detrimento das mudanças. 

Pressões internas, disputas profissionais 
e corporativas num campo em conflito

A análise sobre Judiciário e Ministério Público no Brasil tem enfati-
zado muito as transformações nos papéis dessas instituições na ordem
democrática. Elas teriam incorporado a administração de conflitos cole-
tivos e com isso se tornado muito mais politizadas e abertas a inovações
legislativas e processuais (Sinhoretto 2007). Nos estudos que abordam a
politização da justiça, a polícia tem pouco destaque, como se tivesse fi-
cado alheia a essa politização, aparecendo apenas por ocasião de inqué-
ritos envolvendo políticos e administradores públicos, e, mesmo nesses
casos, exercendo funções clássicas de polícia, como investigação, levan-
tamento de provas e cumprimento de prisões.

Contudo, o que se pode ver do ponto de vista das relações internas
das corporações policiais é que elas também conheceram um grande mo-
vimento de politização, não exatamente nos mesmos termos do que vem
acontecendo no Judiciário, mas com a introdução de temas de reforma,
novos conteúdos e novas práticas e discursos. São exemplo as reformas
gerenciais iniciadas nos anos 2000, as quais introduziram no debate sobre
polícia a necessidade de padronização da formação profissional e o uso
intensivo de ferramentas de gestão e planeamento. 

Assim como o aumento da politização do Judiciário não alterou es-
truturalmente os modos como a instituição administra conflitos, o
mesmo é válido para as polícias. De certa forma continua-se fazendo o
que se fazia antes, seja numa vara criminal, num distrito policial ou numa
viatura,9 mas mudou o enquadramento mais geral em que as práticas
clássicas estão hoje inseridas. Velhas formas de resolver conflitos e de ad-
ministrar crimes persistem, todavia elas não estão mais sozinhas no ce-

9 Nota do editor: o termo «viatura» refere-se ao carro-patrulha da polícia. 

01 Polícia, Segurança Cap. 1_Layout 1  10/8/12  4:53 PM  Page 62



Qualidade da democracia e polícias no Brasil

nário e veem o seu espaço ser disputado por novos discursos e novos
modos de fazer, certamente minoritários, mas indeléveis. Diferentemente
do que ocorreu com o Judiciário e o Ministério Público, as mudanças
no quotidiano policial não são decorrentes de mudanças legislativas, da
introdução de novos tipos criminais ou de reformas processuais; são de-
correntes de tensões introduzidas pelo tema da gestão policial e da ne-
cessidade de gerir melhor as políticas públicas de segurança. 

Diante do conhecimento já acumulado sobre o funcionamento das
polícias brasileiras, obtido por meio de estudos de caráter etnográfico
(Kant de Lima 1995; Mingardi 1992; Paixão 1982), não se pode desco-
nhecer que, para além das estruturas formais definidas pela lei, pelos pla-
nos e políticas públicas para o trabalho policial, há organizações informais
que operam as polícias por meio de redes profissionais de informações e
saberes. E a existência dessa dimensão informal – que no caso de qualquer
polícia é poderosa, especialmente no caso brasileiro – faz com que qual-
quer plano de reforma da segurança, que não leve em conta como efeti-
vamente se dá o trabalho policial, esteja fadado não ser mais do que uma
boa intenção a disputar espaço com o que já está consolidado.

A polícia tem poder discricionário e isso em si é um importante con-
traponto à estruturação burocrática de cargos e funções. Por mais pira-
midal que seja a estrutura de comando da polícia, as decisões mais im-
portantes relativas aos direitos civis são tomadas por agentes da base, o
que faz a polícia ter de facto uma grande autonomia em relação aos pla-
nos dos governos civis e aos controlos formais da lei e da própria insti-
tuição (Paixão 1982). Antagonismos e conflitos no quotidiano profissio-
nal opõem nesse caso redes de relação e prestígio que têm diferentes
visões sobre a estrutura formal da polícia e sobre as políticas governa-
mentais. 

Algumas redes se apropriam de modos particulares de administração
de conflitos, que podem envolver relações políticas, relações com redes
criminosas, mercantilização das funções públicas, administração extrale-
gal de conflitos (que vai da facilitação da negociação de interesses entre
as partes até à execução sumária de criminosos). Algumas redes de poli-
ciais exercem funções que claramente contrariam a lei, porém a questão
é imensamente mais complexa, uma vez que as redes, por meios infor-
mais, operam o quotidiano do trabalho policial, hierarquizando postos
de trabalho, funções, tipos de tarefas, os policiais adequados a cumpri-
-las e os destinatários do trabalho policial. Prestígio e escassez são opera-
dos pelas redes profissionais, que possuem seus saberes e práticas e tem
função primordial de fazer circular – ou bloquear a circulação – dos co-
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nhecimentos necessários para o trabalho quotidiano. Portanto, é prati-
camente impossível estar na polícia fora do contacto com as redes pro-
fissionais; até mesmo os defensores de reformas e mudanças de para-
digma constituem suas redes no interior das polícias. 

Isso significa que a política no interior da polícia, para usar termos de
Mingardi (1992), pode neutralizar propostas de mudança vindas «de
fora», mas é exatamente o mecanismo de disputas entre redes de prestígio
que, a longo prazo, permite pensar em mudanças. Quando a primeira
delegacia de defesa da mulher foi criada em São Paulo, no início dos
anos 1980, nada assegurava que ela poderia introduzir uma ruptura na
lógica de atendimento das vítimas de violência. Mas o projeto foi incor-
porado por certos policiais, criando uma nova identidade profissional, e
apoiado pelos movimentos feministas, de maneira que as experiências
de delegacia da mulher se espalharam pelo país todo, a ponto de ser uma
das especializações policiais mais consolidadas, atraindo vocações, sabe-
res, interesses e recursos. Hoje, redes policiais estão articuladas aos mo-
vimentos sociais e a redes políticas, de maneira que já não se pode voltar
atrás no espaço conquistado. É claro que, do ponto de vista do perfil po-
licial majoritário, as delegacias da mulher e os seus profissionais conti-
nuam ocupando uma posição bastante minoritária na definição do
campo policial, mas, desde essa posição minoritária, politizam as práticas
policiais, introduzem novos temas e saberes.

Falamos da importância de redes profissionais na receção ou rejeição
de projetos de mudança e na possibilidade de politizar o trabalho policial
para a defesa de direitos civis através das próprias redes. Porém seria mais
adequado, no caso das polícias, falar em redes corporativas, uma vez que
a profissionalização do trabalho policial, no sentido de autodefinição de
um campo de saberes e práticas que delimitaria o que é o bom trabalho
de polícia e o que são as práticas inaceitáveis e tidas como antiprofissio-
nais, é muito incipiente no Brasil (Costa 2003). Entre as carreiras jurídicas,
a profissão dos delegados é a mais incipiente, não do ponto de vista da
reserva de mercado, mas da proteção da carreira contra influências polí-
ticas externas (Bonelli 2002). As carreiras de agentes são ainda mais frágeis
na medida em que não exigem diplomas universitários para serem exer-
cidas; dito de outro modo, agentes e investigadores de polícia não têm
um saber reconhecido. Além disso, as pesquisas sobre especialização do
conhecimento no trabalho policial indicam uma grande diferença entre
os conteúdos ensinados nas academias e as necessidades do trabalho quo-
tidiano. Não se trata apenas de uma desfasagem entre teoria e prática,
mas de um modo de organização institucional que não leva em conta a
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especialização do conhecimento, mas a filiação do membro às redes cor-
porativas, pois elas definem a alocação nos postos de trabalho, as pro-
moções e as punições, a transmissão do saber policial (Nascimento 2009;
Poncioni 2004). 

Diante disso, uma das formas de incrementar a adesão de policiais a
um modelo de policiamento democrático e cidadão é induzir, através de
políticas de formação profissional, a formação de redes profissionais no
sentido estrito, isto é, baseada no compartilhamento e na defesa de co-
nhecimentos técnicos específicos e de critérios internos de validade e le-
gitimidade que definam o que não é aceitável na prática policial. Algumas
ações desenvolvidas recentemente apontam nessa direção, mas ainda é
cedo para que o seu impacto possa ser avaliado diante desse amplo ob-
jetivo. É o caso do investimento em formação profissional, da constitui-
ção pelo Ministério da Justiça de uma rede de capacitação como a 
RENAESP (Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública), ou
mesmo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2006, e que visa
fazer circular referências técnicas sobre policiamento democrático e cons-
tituir novos enunciados políticos para o campo. 

Embora ainda pareça ser um tema pautado de «cima para baixo», cada
vez mais as exigências salariais e de melhoria das condições de trabalho
dos policiais vão esbarrar na acusação de ineficiência e falta de profissio-
nalismo, fortalecendo as demandas por mudanças. Tanto o Estado
quanto a sociedade civil têm resistido em reconhecer a autonomia pro-
fissional da polícia por considerarem o seu trabalho excessivamente ar-
bitrário e muito pouco autorregulado, além de cobrarem eficiência, a
qual só poderá ser medida por critérios consensualizados e transparentes. 

A questão da profissionalização é um dos temas onde as pressões por
democratização e accountability vão se associar a interesses corporativos,
mas as mudanças só avançarão no sentido da democratização se grupos
profissionais dentro das polícias incorporarem essas agendas, por acredi-
tarem que ganharão com isso prestígio social e melhores condições de
trabalho. O caso do Ministério Público é indicativo de que uma carreira
pode incrementar seu prestígio social através de uma reorientação política
de seus objetivos e de suas parcerias com a sociedade civil organizada; a
instituição, antes restrita à atuação penal, lançou-se na defesa de direitos
coletivos e teve participação ativa na ampliação do conceito de cidadania
no sistema jurídico brasileiro – mesmo que, na prática, a instituição que
assumiu o discurso político da transparência seja uma das mais opacas
do sistema de justiça brasileiro. Um grande número de policiais reivindica
equiparação salarial e de vantagens e garantias funcionais aos promotores –
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resta saber se eles estariam dispostos a assumir compromissos políticos
semelhantes aos assumidos pelos promotores à época da democratização
política.

Os problemas de profissionalização e reconhecimento público de efi-
ciência envolvem ainda uma questão muito mais complexa do que a for-
mação e a defesa de um campo autónomo de atuação. A polícia ocupa
um lugar muito específico no campo de administração de conflitos e esse
lugar coloca as instituições e seus agentes em posição liminar e passível
de acusação sistemática de erro e abuso. Isso porque o campo de admi-
nistração de conflitos no Brasil é disputado por lógicas jurídicas contra-
ditórias entre si; uma, oficial, formal, inscrita nas regras constitucionais,
orientada pela igualdade jurídica de todos os cidadãos diante das leis;
outra, informal, orientada por uma lógica jurídica não-escrita, que admi-
nistra os conflitos levando em conta as posições hierárquicas das partes
conflituantes. Sendo assim, qualquer agente policial, em qualquer posi-
ção, decide se implementa uma solução informal ou se aplica procedi-
mentos previstos em lei; porém, em qualquer das decisões, pode ser co-
brado de seus superiores ou da opinião pública em função de outra
lógica. Se faz a prisão em flagrante de um homem que agrediu a cônjuge,
pode ser acusado pela população de não saber diferenciar um pai de fa-
mília de um bandido «verdadeiro». Se não faz a mesma prisão, pode ser
acusado de conivência e de prevaricação pelo movimento feminista. Esse
é apenas um exemplo hipotético que pretende ilustrar o eterno dilema
que mantém o saber e a prática policiais presos a uma posição passível
de deslegitimação permanente (Kant de Lima 1995, 2004).

Essa cultura jurídica particular, que combina regras jurídicas igualitá-
rias a lógicas sociais hierarquizantes, impulsiona as instituições formais a
permanentemente administrarem conflitos por vias informais. A infor-
malidade serve a evitar o tratamento legal igualitário a litigantes desiguais,
serve à adaptação das situações a conveniências pessoais e estatutárias
dos agentes e pode até atender às expectativas das próprias partes, quando
se satisfazem com as soluções que repõem a ordem hierárquica. 

Assim, tão verdadeiro quanto dizer que há uma parte da sociedade
brasileira que reivindica a proteção aos direitos civis e luta pela instituição
de tratamento jurídico igualitário é dizer que há muitos interessados na
solução de conflitos pela lógica hierarquizante (portanto, fora do sistema
legal), e ainda que há outros tantos que procuram manipular essas am-
biguidades para obter privilégios e defender interesses particulares.

Por um lado, é necessário constatar que o campo estatal de adminis-
tração de conflitos vem sendo tensionado por lutas políticas em diversas
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esferas e atores politizados, e tem procurado introduzir inovações para
lidar com a tensão. Por outro lado, dada a fragmentação e hierarquização
do campo, muitas das políticas institucionais ou dos programas de me-
lhoria de acesso à justiça terminam por constituir apenas mais um serviço
e uma instância fragmentada, cujo prestígio em geral é muito pequeno.
Os pesquisadores têm constatado que isso se passa com a justiça da in-
fância e juventude (Silva 1996), com as delegacias de defesa da mulher
(Izumino 2002; e estudos reunidos em Debert, Gregori e Piscitelli 2006),
os juizados especiais (Azevedo 2000) e os Centros de Integração da Cida-
dania (Sinhoretto 2007); todas elas inovações pensadas para reformar o
sistema de justiça e a administração de conflitos ao ressignificar categorias
e formas de tratamento ou reconstituir o estatuto de sujeitos de direitos;
todas elas inovações que parecem ter ficado aprisionadas a lógicas de
poder e a formas de administração de conflitos muito mais resistentes.  

Nesse ponto, os problemas de ausência de padronização do trabalho
policial e ausência de critérios e dados que permitam medir a eficiência
desse trabalho não são mais apenas questões de baixa profissionalização
ou de falhas na gestão organizacional; são dilemas que atravessam a so-
ciedade brasileira de alto a baixo e que dizem respeito à dificuldade de
implementar uma cultura jurídica igualitária numa sociedade multipla-
mente hierarquizada (DaMatta 1979). Essa mesma cultura jurídica da am-
biguidade faz com que os indivíduos tenham dificuldade de introjeção
das regras públicas, porque elas oscilam todo o tempo entre regimes ju-
rídicos contraditórios, levando a que, em certos assuntos, a violação da
lei seja mais frequente do que o seu cumprimento (Misse 1999).  

A polícia é o ponto mais visível onde se manifesta a contradição de
uma sociedade que reluta em aprofundar a sua democracia, introduzindo
barreiras à extensão de direitos civis a todos os grupos sociais. 

Sobre eficiência democrática: accountability
e governança

A ação de governar a polícia expõe os limites do governo e, também,
constata que não basta a vontade política para coordená-la. É válido re-
lembrar que governar é o exercício simultâneo de uma miríade de mi -
croações destinadas à administração dos espaços locais e dos indivíduos,
no qual a polícia ganha destaque mas não é a única instituição respon-
sável por regular a vida da população de um território (Rose 1999). Ações
policiais têm finalidades em si mesmas, porém precisam de mecanismos
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de tradução para assumirem significados e sentidos na arte de governar.
E, a depender das lógicas e interesses em disputa, distintas formas de go-
vernança entram em operação e exigem a definição de uma governança
de polícia no Estado democrático de direito. Não há governança de po-
lícia técnica e isenta.

Nesse contexto, o ideal democrático é apenas um dos que competem
pelo significado da governança de polícia. E, para tornar o quadro ainda
mais complexo, diferentes pautas contemporâneas testam as capacidades
dos Estados em garantir paz e cidadania. Organizações criminosas, tráfi-
cos de drogas, de armas, de pessoas e de animais; fronteiras difusas entre
mercados legais e ilegais; imigrantes ilegais, entidades associativas, de-
manda por polícias transnacionais, internacionalização da economia,
medo imposto pelo terrorismo pós-11 de Setembro, bem como a crise
financeira de 2008 compõem um repertório de fenómenos sociais, eco-
nómicos, demográficos e culturais que stressam os limites da governança
democrática tal como foi imaginada na segunda metade do século XX. 
A configuração histórica da contemporaneidade abre espaço para que
técnicas de governança pautadas no interesse dos grandes fluxos de capi-
tal e mercadorias desconstituam as técnicas democráticas. Especialmente
na realidade brasileira, a nova configuração em parte disputa velhos clien-
telismos locais, em parte com eles se associa para exercer uma governança
onde os direitos civis são privilégios de alguns grupos sociais, à custa do
não-reconhecimento dos direitos de grandes maiorias. Por isso, a reflexão
e a luta por uma governança de polícia democrática é, mais do que
nunca, crucial para definir a qualidade da democracia brasileira no pre-
sente e no futuro.  

O ideal normativo é que a governança de polícia esteja alinhada com
o governo e com a democracia, permitindo que as práticas policiais sejam
sua tradução. A governança de polícia irá avaliar as escolhas, resultados
e consequências das ações policiais; mas, para isso, é necessário que se
consensualize no debate público o que e o quanto é necessário saber e
priorizar para governar bem (Proença, Muniz e Poncioni 2009). 

Assim, ao contrário de assumir com entusiasmo as demandas técnicas
e tecnológicas, cabe evitar aquilo que Weber chamou de «absolutismo
burocrático», pelo qual as organizações e suas burocracias determinariam
a quantidade de conhecimento de si mesmas que ficariam à disposição
de seus dirigentes e governantes. Numa outra perspetiva, esse fenómeno
foi também trabalhado por Foucault, no livro Em Defesa da Sociedade,
quando ele descreve o poder exercido pelo funcionário público Boulain-
villiers, que teria a função de «treinar» o príncipe nos assuntos adminis-
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trativos do Reino, determinando a quantidade e o tipo de saber que o
futuro soberano da França deveria ter da máquina burocrática que ele
governaria, num processo de fortalecimento da dimensão técnica em de-
trimento da política. Em outras palavras, deve-se, em um contexto de-
mocrático, evitar que a própria burocracia determine o que e/ou o que
não deve ser publicitado sobre seu funcionamento, não obstante a sau-
dável formação de um corpo técnico profissionalizado no interior do Es-
tado (Lima 2005).  

A questão é, portanto, de definição conceitual e de operacionalização
da expressão «governança de polícia» num contexto de democracia; de se
desenvolver mecanismos institucionais que permitam controlar o que se
precisa e se deve saber para poder governar, para que se possa determinar
as prioridades diante do que é possível fazer ou apreciar alternativas – sem
essa deliberação pública sobre alternativas, a democracia se converte num
simples rótulo. Sem isso, sob uma aparência suposta de democracia, a «se-
gurança pública» pode produzir a manutenção sistemática de uma ordem
hierárquica, na qual a prevenção da violência e o enfrentamento do crime
tornem-se cada vez mais eficazes e precisos (como efeito do rigor nos pro-
cessos de gestão), sem assegurar porém liberdades e igualdades de cidadãos
que têm realidades e experiências diversas. A polícia pode ser governada
para uma administração de conflitos que reconheça e constitua sujeitos
de direitos ou para uma gestão do conflito que privilegie a manutenção
de hierarquias sociais – essa escolha não é e nem pode ser tratada como
uma questão técnica interna às corporações policiais.

Sem uma pauta de trabalho e instrumentos de governança, a tendên-
cia é que dirigentes políticos demandem ações pontuais e descontínuas
deixando para a polícia a tarefa de atingir metas desejadas. O máximo
que se tem é uma chefia mais ou menos carismática que pode ter algum
poder de sedução, mas é impotente quanto ao rumo a tomar. Nova-
mente, não se trata de uma polícia má contra um governo bom, mas da
ausência de uma avaliação que identifique os efeitos nocivos da autono-
mia, seja no governo, seja no trabalho policial. A outorga de mandatos
policiais está diretamente vinculada aos projetos de desenvolvimento da
sociedade brasileira e, com isso, influenciada pelas hesitações e pelos obs-
táculos desse país em tratar com equidade as diferenças de género, gera-
ção, étnicas e/ou socioeconómicas, entre outras.

Para superar tais questões, é necessário que, no processo de gover-
nança policial, seja pensada uma arquitetura institucional de enquadra-
mento geral, no qual estejam previstos mecanismos transparentes de atri-
buição e controlo de responsabilidades, seja das esferas políticas,
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administrativas e operacionais. Tais mecanismos são o ponto de partida
para se relacionar com a diversidade de contextos da federação, da plu-
ralidade social, da diversidade cultural e das diversas instâncias e esferas
de governo e Estado (Lima, s. d.). Até porque a polícia não está sozinha
no campo de administração de conflitos, sendo fortemente afetada pelas
barreiras de acesso e pelas práticas não-democráticas de outras instituições
que administram conflitos.

Há um desafio eminente de gestão política do conhecimento. Por trás
dessa discussão aparentemente pontual, encontra-se uma das mais duras
batalhas em torno de como administrar conflitos e, em decorrência, definir
categorias que tornem possível pensar no enfrentamento da violência e de
práticas criminosas. E, por isso, cabe-nos explicitar que gestão sem política
é tecnocracia e política sem transparência impede avanços democráticos.10

Entretanto, se as tramas institucionais da área das políticas públicas de
segurança estão, como vimos, influenciadas, mesmo com limites, por uma
nova gramática de direitos, pela qual as polícias e os cidadãos ampliam a
legitimidade dos enunciados dos direitos humanos e de gestão eficiente
dos conflitos sociais, elas também estão impregnadas por práticas institu-
cionais que tendem a diminuir o impacto dessa nova gramática e aumentar
o peso da tradição autoritária. O que se disputa na governança de polícia
e, por decorrência, na gestão de seu conhecimento, são interesses que dis-
putam legitimidade sobre definição do significado de lei, de ordem, de li-
berdade e de igualdade na sociedade brasileira. A democracia, enquanto
processo, ainda tem um longo caminho a percorrer no Brasil.
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Capítulo 2

Estado, direito e sociedade: 
a segurança e a ordem pública 
em uma perspetiva comparada

Introdução

A produção académica brasileira das ciências sociais sobre as áreas
temáticas da criminalidade violenta, da segurança pública e da justiça
criminal conta com mais de vinte anos de pesquisa relativamente re-
gular (Kant de Lima, Misse e Miranda 2000). De modo que é possível
afirmar-se que esses temas ocupam, hoje, uma posição importante nos
debates académicos, seja pela crescente compreensão de sua comple-
xidade e interesse público, seja pelo acúmulo de materiais empíricos e
interpretações sociológicas que estão a exigir alguma sistematização
comparativa.

Os estudos sobre as organizações policiais, as prisões e a justiça cri-
minal no Brasil têm se caracterizado por dois tipos de abordagens: ora
enfatizam as características peculiares do nosso sistema jurídico, partindo
de análises comparativas que buscam dar conta de suas equivalências e
especificidades em relação a outros sistemas judiciários e/ou não-judiciá-
rios de administração institucional de conflitos e produção de verdades
(Kant de Lima 2008); ora reduzem tais equivalências a semelhanças e di-
ferenças irredutíveis, em um quadro que exercita a comparação com re-
ferenciais preestabelecidos.

Esta última perspetiva, provavelmente, constituiu-se em um dos fa-
tores que afastaram a reflexão dos cientistas sociais contemporâneos, du-
rante bom tempo, das etnografias dos sistemas judicial e policial brasi-
leiro. Sendo esses sistemas considerados como meros reflexos de uma
ordem opressora e injusta, considerava-se que nada havia para ser estu-
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dado, a não ser, provavelmente, seus modos de extinção; ou, então, exa-
tamente por serem replicações, não mereciam atenção especial.

De todo o modo, pode identificar-se que já há algum consenso acerca
do caráter hierárquico de nosso sistema judicial e/ou judiciário, mais pró-
ximo de tradições mediterrâneas do que das francesas e anglo-saxónicas,
as quais, teoricamente, definem nossas tradições políticas republicanas.1

Além disso, o caráter dogmático e legalista — dito positivista — de
nossa cultura jurídica tornava — e torna até hoje — o sistema muito opaco
e auto-(in)explicável para seus próprios operadores, sempre presos a sis-
temas cognitivos próprios e voltados para um mundo do dever-ser, que
não se realiza, nem se realizará, nunca, na prática. Daí a insistente esqui-
zofrenia desses operadores, compelidos a acreditar e descrever o que deve
ser, e a praticar o que não é. 

Do mesmo modo, a segurança pública também foi tratada, até há
pouco tempo, como um tema exclusivamente restrito às óticas jurídica
— os criminalistas — e militar, em uma perspetiva formal, normativa e
fragmentada (Silva 2008; Kant de Lima 1999). Esta visão ainda hoje está
profundamente marcada pela doutrina de segurança nacional, estabele-
cida durante o Estado Novo,2 que definiu as polícias militares estaduais
como forças de «reserva do Exército», bem como estabeleceu a compe-
tência da União para legislar sobre a organização, convocação e mobili-
zação dessas forças, o que não foi alterado até hoje. Outro aspeto carac-
terístico da atuação policial é seu direcionamento voltado à repressão dos
criminosos e não de crimes, revelando uma conceção altamente arbitrária
e seletiva, o que será aprofundado mais adiante.

Não é surpresa, portanto, que a demanda por parte dos sistemas ju-
dicial e policial, para ser compreendido e estudado, seja pequena, uma
vez que suas práticas se constituem em distorções cognitivas sistemáticas
de um dever ser idealizado, que difere profundamente do que é na prá-
tica. É importante notar, entretanto, que a aparente contradição entre a
teoria e a prática não constitui mero desvio de conduta, tipo que co-
mummente classifica os desacertos dos funcionários nas instituições do
Estado democrático de direito. Pelo contrário, trata-se de conceções dis-
tintas de ordem pública que, concretamente, se opõe: uma que vê a ca-
tegoria «público» como referida à instâncias da sociedade – como em pu-

1 Cf. Schwartz 1973, 1979; Falcão 1979; Flory 1981; Garapon 2008; Kant de Lima
1986, 1989, 1995, 1995a, 1995b; Shirley 1987; Thompson 1992. 

2 Refere-se ao regime político autoritário fundado no Brasil pelo presidente Getúlio
Vargas, entre os anos 1937-1945. Ressalta-se que o Código Penal e o Código de Processo
Penal são da mesma época.
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blic, no inglês, que tem o sentido de coletividade; ou em publique em fran-
cês, que tem o sentido de geral, de todos, como em république; e outra,
que vê a ordem pública como sinónimo de ordem estatal, que paira
acima e além da sociedade, tutelando-a e, como tal, incorporada, definida
e revelada na pessoa e na palavra de seus funcionários. Assim, diríamos
que a teoria, na prática, não é outra, mas que a «prática tem outra teoria»,
que não aquela que se sustenta, explicitamente, nos princípios do Estado
democrático de direito.

Estudos desenvolvidos até ao momento pela rede de pesquisadores
que integram o Instituto de Estudos Comparados em Administração Ins-
titucional de Conflitos (INCT-InEAC), cuja sede é o Núcleo Fluminense
de Estudos e Pesquisas (NUFEP) da Universidade Federal Fluminense
(UFF), apontam para o facto de que, para se obter uma visão compreen-
siva e abrangente dos sistemas de justiça criminal e de segurança pública,
no Brasil, é preciso se aprofundar a análise da natureza diferenciada dos
conflitos tratados pelos mencionados sistemas, atendendo às distinções
qualitativas entre categorias como «conflito», «crime», «violência física»,
«insulto moral», entre outras possíveis.3

Assim, as análises aqui propostas baseiam-se em vasto material empí-
rico teoricamente elaborado, sobre as lógicas de tratamento e adminis-
tração institucional de conflitos por parte dos agentes públicos e sua re-
lação com a natureza distinta desses conflitos, que tem como eixo a
comparação entre as formas de administração institucional daqueles con-
flitos considerados «menores», produto de relações de proximidade (vi-
zinhança, parentesco, afinidade, amizade) e daqueles crimes classificados
pelo campo jurídico como «macrocriminalidade» ou «crime organizado».
Esses dois tipos de conflitualidade envolvem não só mecanismos e lógicas
de administração diferenciadas, por parte das agências de Segurança Pú-
blica e Justiça Criminal, mas também distintas «moralidades» no trata-
mento dos casos e das pessoas envolvidas, muito distintas daquelas mo-
bilizadas pelos chamados crimes comuns.

Ressalta-se que ambos não encontram, por parte dos agentes dos siste-
mas mencionados e por parte do campo jurídico, um padrão de adminis-
tração conforme os princípios constitucionais de igualdade perante a lei e
acesso universal à justiça (Kant de Lima, Amorim e Mendes 2005). Por um
lado, os conflitos de proximidade parecem fugir da lógica da punição penal
clássica, por envolverem situações de convívio quotidiano entre pessoas
conhecidas, que se veem ocasionalmente atraídas ao sistema criminal. Por
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3 Para mais informações, v. o sítio http://www.proppi.uff.br/ineac/.
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outro lado, os eventos classificados como «macrocriminalidade» se distin-
guem da chamada «criminalidade comum» (assaltos, roubos, furtos), en-
volvendo a incriminação de sujeitos – grandes empresários, políticos, fun-
cionários públicos (Miranda 1999, 2007; Mouzinho 2007) – que, até há
pouco tempo, no Brasil, estavam longe de ser a clientela clássica do sistema
criminal e que, acima de tudo, não estão sujeitos aos processos de sujeição
criminal a que se submetem os criminosos comuns (Misse 1999). 

Tais contextos permitem explicitar distintas conceções de ordem pú-
blica e social que determinam as escolhas que são feitas nas diferentes
instituições para implementar as estratégias de controlo social e adminis-
tração de conflitos em público, tal como será apresentado a seguir, to-
mando-se por referências algumas evidências empíricas.

O Estado brasileiro e a lógica «cartorial»

A teoria política ocidental afirma que o Estado moderno se constituiu
sob os pressupostos de justiça independente e administração racional,
que pretendeu demarcar a separação entre poderes religiosos e poderes
seculares.4 Para isso, teriam sido criadas instituições políticas e jurídicas
(novos sistemas de leis e tribunais, levando à profissionalização do campo
jurídico e ao surgimento das escolas de direito), com vistas a garantir o
desempenho de algumas funções básicas, como a segurança dos cidadãos,
a defesa do território, a administração da justiça e do Estado, a arrecada-
ção de recursos e gestão das finanças públicas em conformidade com o
que se chama de tradição jurídica ocidental (Berman 2004). 

Esse modelo de Estado foi difundido em diversas sociedades, mas
pesquisas empíricas evidenciam que em nenhum lugar as práticas jurí-
dico-políticas realizaram-se em conformidade ao modelo que, aliás, do
ponto de vista jurídico político, desmembrou-se em dois: a common law
e a civil law, que apresentam significativos contrastes em termos dos pro-
cessos de produção da verdade judiciária e de administração institucional
de conflitos (Garapon 2008; Merryman et al. 2009). Assim, acreditamos
que a perspetiva comparada, focada no contraste das diferenças, tem aju-
dado a desconstruir essa conceção filosófica, demonstrando que, na prá-
tica, o Estado não passa de um «grupo de seres humanos ligados por um
sistema complexo de relações» (Radcliffe-Brown 1981, 24), no qual indi-

4 Para uma discussão sobre a perspectiva da antropologia política em relação à ciência
política, v. Abélès 1990; Abrams 1988; Miranda 2005.
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víduos desempenham distintos papéis, sendo que alguns detêm poderes
diferenciados, o que por sua vez produz interações sociais distintas.

Nesse sentido, diversas pesquisas e estudos consistentes têm sido de-
senvolvidos em consonância com instituições especializadas, nacional e
internacionalmente, tendo em vista a realização de uma reflexão com-
parada sobre as teorias que informam as conceções jurídicas e militares
de segurança pública no Brasil, comprovando que as mesmas partilham
em comum um viés hierárquico e excludente, que caracteriza parte de
nossa cultura político-administrativa e jurídica. Busca-se dessa forma
compreender as dinâmicas internas e os efeitos das instituições estatais
sobre as pessoas, numa perspetiva antropológica contemporânea no que
se refere ao estudo do Estado e seus agentes (Nugent 2007). 

Podemos mencionar como um primeiro exemplo empírico dessa cul-
tura o cartório,5 devido ao seu papel nos processos de construção da ver-
dade e da ordem pública, relevantes para grande parte dos atos da vida
civil, assim como no âmbito judicial e policial. Trata-se de um órgão ex-
trajudicial criado pelo Estado para servir, sob a fiscalização do Poder Ju-
diciário, como arquivo de negócios entre particulares ou entre particula-
res e o Estado (Miranda 2000). Além da Igreja, de juízes e do fisco
(Miranda 2002), o Estado brasileiro conta, desde o período colonial, com
escreventes e tabeliães, que compõem sua elite burocrática profissional
(Schwartz 1979). É importante esclarecer que a ideia de burocracia é en-
tendida aqui como um conjunto de técnicas governamentais de regula-
ção social (Nugent 2007), que, no caso brasileiro, funciona na maioria
das vezes na lógica de «criar dificuldades, para vender facilidades».

Assim, na tradição jurídica brasileira, o registo em cartório é necessário
para dar publicidade, autenticidade,6 segurança e eficácia aos atos prati-
cados, assegurando o cumprimento das formalidades legais necessárias a
cada situação. Esses cartórios classificam-se, de acordo com suas funções,
em tabelionatos,7 escrivanias de justiça 8 e registos públicos.9 Tradicional-
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5 Desde a Constituição de 1988, o termo «cartório» tem sido substituído formalmente
pela expressão «serviço notarial». Nota-se que a expressão não foi incorporada pela sociedade.

6 Embora a «fé pública» não assegure o conteúdo do documento, funciona como
atestação de veracidade. Deve-se lembrar que, no Brasil, os documentos públicos possuem
valor de «prova plena».

7 Produz atas notariais, certidões, procurações, reconhecimento de firma (por auten-
ticidade e por semelhança), autenticação de cópias, escrituras públicas, protesto de títulos
e testamentos.

8 Ocupa-se da escrituração e do registro dos feitos relacionados com o direito civil e
com o direito processual criminal.

9 Compreende os seguintes tipos de registos: civil de pessoas naturais, imóveis, pessoas
jurídicas e títulos e documentos.
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mente, os cartórios eram concessões de serviços públicos presenteadas a
amigos e/ou inimigos políticos de governantes, com o intuito de criar,
reforçar ou enfraquecer alianças.10

Outros cartórios, presentes na administração judiciária brasileira, en-
contram-se nas varas cíveis e criminais e, até mesmo, nas delegacias de
polícia,11 onde são registadas as ocorrências policiais e as verificações de
procedência da informação (VPI), e são construídos os inquéritos poli-
ciais inquisitoriais que, apesar de sua natureza administrativa, são entra-
nhados nos processos judiciais (Kant de Lima 1995, 89). 

Em todos os casos, o registo de informações não é literal, mas sim in-
terpretado de forma autorizada pelos agentes que têm a função de «ajeitar
os factos» às formalidades burocrático-legais. Ao realizar um registo, o
cartório revela ter o poder de instaurar e controlar a ordem social, na me-
dida em que transforma os acontecimentos ao submetê-los «a um trata-
mento lógico-formal, característico e próprio da cultura jurídica e daque-
les que a detêm» (Kant de Lima 1991, 24).

Assim, o cartório é uma instituição que revela uma longa tradição de
funcionamento do Estado brasileiro: valorizar o legalismo formalístico,
caracterizado pela necessidade de documentos com fé pública, em que
cabe ao cidadão provar quem é, o que faz e quais suas intenções. Em ou-
tras palavras, essa tradição revela nossa forma de governar como uma in-
teração entre o Estado e a sociedade, na qual o indivíduo é «um ser des-
provido de iniciativa e sem direitos diante do Estado (Faoro 1958).

Para perceber isso é  preciso considerar que, por trás da aparente irra-
cionalidade e desordem das repartições públicas, há um universo de si-
glas, nomes, números e processos que (quase) têm «vida própria». Assim,
a desordem não é um problema provocado pela (in)competência dos
funcionários ou pela suposta falta de recursos. Ela funciona, na realidade,
como uma estratégia interna para criar zonas de fronteira em que os li-
mites não estão claros, tornando possível a manutenção de modelos 
administrativos tanto antigos quanto novos. Tal ambiguidade permite

10 Recentemente o corregedor-geral de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ro-
berto Wider, foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça por ter sido acusado
de realizar uma série de atos ilegais, dos quais destacamos a nomeação de dois advogados
sem concurso para a titularidade de dois cartórios, o 11.º Ofício de Notas, na cidade do
Rio de Janeiro, e o 6.º Ofício de Justiça da Comarca de São Gonçalo.

11 No Rio de Janeiro houve um programa de modernização da Polícia Civil, chamado
«Delegacia Legal», que teve entre outras metas a reorganização do trabalho policial, dos
quais destacamos a proposta de supressão de sessenta e seis livros de registros no cartório,
que seriam substituídos pela informatização do serviço. Sobre o impacto desse processo,
v. Paes 2007; Miranda, Paes,  e Oliveira 2007; Kant de Lima, Pires e Eilbaum 2008). 
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que o arbítrio do funcionário permaneça fora do controlo do Estado e
da sociedade, e gera a necessidade de figuras intermediárias, os «despa-
chantes», que são conhecidos comummente como «aqueles que resolvem
o problema que você não sabia que tinha, de um modo que você não
entende».

Ressalta-se que esse esforço analítico só é possível quando se levam
em consideração os pontos de vista dos agentes que atuam nessas insti-
tuições, que devem ser pensadas não como «máquinas» ou «grupos fe-
chados», mas sim como um espaço aberto, demarcado por mecanismos
de assunção, contestação e negociação de poderes.

Uma observação importante é a de que, na formação e no desenvol-
vimento das estruturas administrativas de instituições públicas no Brasil,
as rotinas jamais são abolidas em definitivo, mesmo que tenham sido re-
vogadas mediante alterações formais. O ritmo dessas mudanças se resume
a dois movimentos complementares: novas estruturas burocráticas com
funções antigas e funções em transformação no seio de velhas estruturas.
É recorrente a troca de siglas e organogramas sem que se produzam alte-
rações nas práticas dos funcionários, confirmando a máxima de que
«tudo muda para ficar igual».

Outro ponto a ser destacado é que o ingresso formal de funcionários
por intermédio de concurso público, embora constitua uma exigência
legal no Brasil, não representa a incorporação dos princípios weberianos
referentes à burocracia, em especial, a competência, a impessoalidade, a
hierarquia e a continuidade. Na prática, a designação de funcionários
para as funções consideradas mais importantes, conhecidas como «cargos
em comissão», caracteriza-se principalmente pela incorporação de crité-
rios de lealdade e confiança pessoal. Nesse sentido, pode-se afirmar que
no lugar de um sistema de meritocracia é possível identificar um sistema
de «merecimento», segundo o qual a qualificação técnica do funcionário
é acrescida ou, mesmo, suplantada por critérios de parentesco e amizade,
ou ainda por características pessoais, tais como dedicação e coragem.

Embora haja formalmente a estruturação de competências para as ins-
tituições, não há uma delimitação concreta das áreas de ação, o que leva
a ingerências mútuas. O ordenamento que fixa a estrutura administrativa
baseia-se em princípios republicanos e democráticos, porém a repartição
dos poderes não deixa de reproduzir o espírito da administração colonial,
segundo o qual o «cargo» era uma concessão que deveria seguir fielmente
as regras ditadas pelo rei. Ofícios públicos tinham como atributos a apro-
priação particularizada das funções públicas, a fidelidade pessoal, a mul-
tiplicidade de funções, a estabilidade, a ausência de especialização e a as-
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sociação com o enobrecimento. O funcionário devia assim ser a sombra
do rei, «mas a sombra, se o sol está longe, excede a figura» (Faoro 1958,
171). 

Na prática, a autoridade do funcionário pode suplantar tudo, inclusive
as leis em vigor. A ausência de clareza das supostas áreas de ação de um
serviço permite perceber ainda a existência de uma lógica da suspeição
que orienta as relações entre os funcionários e entre estes e os cidadãos.
Essa suspeição está diretamente relacionada à presunção de culpa e a um
conjunto de procedimentos, de acordo com os quais cabe ao suspeito
comprovar sua inocência, o que, por si só, causa prejuízos à sua honra e
à sua imagem pública (Kant de Lima 2004).

Por fim, um outro mecanismo importante para compreender o fun-
cionamento quotidiano da administração pública brasileira é o «bom
senso», que traduz o poder discricionário exercido pelos funcionários ao
tomar decisões e julgar com base não na lei, mas sim numa avaliação
pessoal sobre o que se deve fazer já que «cada caso é um caso». Dessa
forma, assegura-se, entre outras coisas, a continuidade de relações perso-
nalizadas e de acesso particularizado, num domínio que deveria ser de
acesso universal e público. Essas decisões, inclusive, longe de ilegais, ou
ilegítimas, são fundamentadas na valoração negativa que a literalidade e
o consenso apresenta no mundo jurídico-cartorial, por oposição à rele-
vância que se dá à interpretação e ao dissenso, como veremos adiante.

As formas de administração policial 
de conflitos

Historicamente, o papel das instituições do chamado «Sistema de Jus-
tiça Criminal» vinculou-se, de forma direta, com a questão do exercí-
cio dos direitos civis e sociais (Marshall 1967). Seja através das atribuições
de controlo e repressão das polícias, seja através da função de garan  tia de
direitos por parte do Judiciário, os limites do exercício do poder do 
Estado e do exercício da cidadania colocam-se como um eixo fundamen-
tal para a análise sociológica. Especificamente, no Brasil, bem como em
outros países da América Latina, estes temas estão atrelados à questão
das possibilidades de construção de um efetivo Estado democrático de
direito. Neste sentido, é preciso mencionar que, embora o nosso país
tenha adotado a forma político-jurídica republicana e a economia de
mercado, muitas das instituições do Estado, assim como a sua cultura
jurídica, funcionam por meio de representações e práticas próprias dos
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princípios jurídicos que estruturam sociedades de cunho piramidal, es-
tamental, heranças da época da Colónia e do Império. Assim, a afirmação
constitucional da igualdade de todos perante a lei coexiste com regras ju-
rídicas na esfera pública e com um espaço público onde a desigualdade
e a hierarquia são princípios organizadores de grande parte das interações
sociais. Esse paradoxo entre a igualdade/desigualdade formal e a hierar-
quia social reflete-se, de forma paradigmática, nos mecanismos de admi-
nistração de conflitos no espaço público (Kant de Lima 2000; Mendes
2004). 

Por exemplo, nas pesquisas realizadas sobre as formas de administra-
ção policial de conflitos em delegacias da Polícia Civil, principalmente
no estado do Rio de Janeiro (Kant de Lima 1995; Paes 2006; Kant de
Lima, Pires e Eilbaum 2008; Giuliane 2008; Miranda, Paes, e Oliveira
2007; Nascimento 2008) e também em São Paulo (Sinhoretto 2007), é
possível observar uma distinção dos casos atendidos pelos policiais entre
aqueles considerados «crimes de verdade» e conflitos «menores», comum-
mente chamados, entre os policiais, de «feijoada». Enquanto os primeiros
se referem a crimes como homicídios, grandes assaltos, tráfico de drogas
e «crimes de repercussão» ou «relevantes», tal como são representados
pelos policiais, as «feijoadas» envolvem, na classificação policial, brigas
entre marido e mulher, brigas e/ou ameaças entre vizinhos ou em rela-
ções de trabalho, entre profissionais do sexo, ou, como as definiu um
policial, «tudo que não presta, ocorrência sem pé, nem cabeça». 

O trabalho de campo em delegacias de polícia indicou que cada uma
destas duas categorias de conflito obtém, por parte dos policiais, formas
desiguais de tratamento. Os primeiros, valorizados como «o verdadeiro
trabalho de polícia», recebem uma atenção maior, sendo registados e in-
vestigados, visando seu encaminhamento para o Judiciário. Diferente-
mente, as «feijoadas», na maioria das vezes, não são sequer registadas
como ocorrências. Sendo recebidas nas delegacias com certa irritação por
parte dos policiais, após protelar o atendimento do caso, ativa-se um me-
canismo conhecido no jargão policial como «bico», em alusão ao chute
que um jogador dá com a ponta do pé, fazendo com que a bola tenha
direção incerta. No caso das «feijoadas», o «bico» refere-se a diversas mo-
dalidades através das quais os policiais tentam evitar o registo do caso,
seja derivando o denunciante para outra delegacia ou instituição, seja ar-
gumentando que não se trata de um ilícito penal, ou bem convencendo
a vítima de que a denúncia «não vale a pena», «não vai dar em nada»,
«vai prejudicá-la», entre outros argumentos. É certo que, em algumas cir-
cunstâncias, esse atendimento satisfaz aos interessados, aqueles que pro-
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curaram a delegacia para saber seus direitos ou para administrar conflitos
quotidianos com a intervenção de uma «autoridade». Mas também é
certo que essa satisfação nem sempre é conseguida e, quando o é, é con-
cedida de forma arbitrária, a critério da «autoridade» envolvida, sempre
sujeita a pressões externas e demandas por status e reciprocidades as mais
variadas, uma vez que considera não ser sua obrigação funcional admi-
nistrar o problema.

É possível observar-se também que as formas de atendimento e ad-
ministração por parte dos policiais variam não só de acordo com a natu-
reza dos conflitos, mas também de acordo com o status e/ou as relações
das pessoas envolvidas neles, dificultando o acesso à justiça e a um trata-
mento igualitário. Como mencionamos anteriormente, essa forma de
administração institucional segue a tradição judiciária brasileira de con-
ferir privilégios processuais a certas categorias sociais e a funcionários pú-
blicos, como a prisão especial e os foros privilegiados.12 Nesse sentido,
ressalta-se que a ausência de mecanismos de administração adequada de
conflitos de natureza diferente dos «crimes de repercussão», ou que en-
volvem «pessoas especiais», promove também o crescimento da violência
e da perceção de impunidade e falta de confiança nas instituições. 

Tal cenário torna-se compreensível quando se percebe que estamos
diante de um paradoxo: por um lado, estamos em uma república, que se
define como composta de cidadãos formalmente com os mesmos direi-
tos; por outro, a instituição policial desempenha o papel de executora
de uma política de supressão de conflitos, visando a reprodução e ma-
nutenção de uma ordem pública desigual em uma sociedade de iguais,
em que privilégios legais de status, como a prisão especial, se contrapõem
a direitos e garantias constitucionais universais e têm seu «arbítrio» 
– como se chama o uso legítimo de sua «discricionariedade» – em nada
assemelhado à discretion da polícia dos EUA, como comentaremos
adiante (Kant de Lima 2003).

Além disso, nota-se que há uma suspeição generalizada no que se re-
fere à explicitação de conflitos – sempre associada à disrutura de uma
ordem pública e social inegociável – que deve, em princípio, ser punida.
Mais do que isso, quando oficializada, a explicitação do conflito recebe
tratamentos muito distintos, de acordo com as diferentes classificações

12 A prisão especial é um instituto processual penal que manda separar indivíduos
que cometeram o mesmo tipo de crime, de acordo com a categoria social a que perten-
cem, enquanto estiverem presos, durante o processo.  Além disso há vários foros privile-
giados que se atribuem a acusados que tenham cargos exercidos como funcionários pú-
blicos.
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que o sistema criminal lhe atribui. Assim, conflitos menores têm trata-
mento judicial nos Juizados Especiais Criminais. Conflitos de maior im-
portância têm, em princípio, um tratamento inquisitorial, disponibili-
zado em um inquérito policial, conduzido pelo delegado de Polícia, sob
a supervisão do Ministério Público. Caso se constatem indícios de autoria
e de materialidade do delito, o acusado é indiciado no inquérito policial.
O Ministério Público deve, se verificados os pressupostos legais, denun-
ciá-lo. Começa, então, um processo judicial, orientado pela lógica do
contraditório. Mas se o crime foi intencional contra a vida humana, sem
relação com crimes contra a propriedade,13 há mais uma instância, que
se verifica no chamado Tribunal do Júri.

Como cada instância dessas – inquérito policial, processo judicial e
julgamento pelo Tribunal do Júri – tem uma forma de produzir a ver-
dade judiciária diferente, a saber, respetivamente, inquisitorial, contra-
ditória e de prova legal – os sistemas de verdade encontram-se hierar-
quizados judiciariamente, cabendo à polícia, em todo o sistema, o
estágio mais baixo e menos afeito ao Estado democrático de direito: o
procedimento inquisitorial.

Por esta razão, quando a polícia tenta conciliar conflitos acaba sempre
sob suspeita de estar negociando o que não deve, pois está, sempre, vin-
culada ao princípio da obrigatoriedade de agir, inquisitorialmente, em
caso de notícias de crimes. Justifica-se, desta maneira, sua posição em um
patamar inferior do processo de elaboração, formulação e decisão das po-
líticas de segurança pública, controladas da perspetiva do «topo» da pirâ-
mide por aqueles que se encarregam de definir qual seja a ordem social
desejável e possível em um determinado momento da sociedade e que
detêm as fórmulas mais complexas de produção da verdade judiciária. 

Não são poucas nem ligeiras as consequências de tal papel destinado
institucionalmente à polícia. A primeira é que quando a polícia aceita
sua identidade subalterna e suas práticas implícitas, transforma-as numa
marca de sua identidade. Passa a produzir-se e a reproduzir-se através de
processos de socialização informal, que tem como consequência a ma-
nutenção de seu ethos ambíguo: os valores explícitos da sociedade demo-
crática e igualitária vão-se constituir em discurso que contradiz as práticas
rotineiras de manutenção da ordem repressiva em uma sociedade de de-
siguais. A polícia desempenha seu papel regida por mecanismos e prin-
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13 Neste caso, é tipificado como latrocínio e julgado por um juiz singular, de forma
análoga aos outros crimes.
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cípios implícitos e paga por isso o preço da semiclandestinidade, servindo
de bode expiatório dos conflitos não administrados satisfatoriamente.

Por outro lado, talvez por ser obrigada a manter a segregação em uma
sociedade que a nega explicitamente, a polícia defende-se desta conta-
minação segmentando-se internamente em uma tentativa de atribuir a
outros as tarefas que lhe foram confiadas. Suas camadas superiores – ofi-
ciais da Polícia Militar, delegados de Polícia, etc. – procuram fugir da con-
taminação institucional atribuindo às camadas inferiores da polícia as ta-
refas implícitas que lhe estão destinadas pelo sistema de segurança
pública. Por isso a hierarquia – seja militar, seja civil – caracteriza-se por
ser excludente, isto é, um segmento não pode converter-se no outro, há
entradas e finalizações próprias e diferenciadas para cada um deles. 

A administração judicial de conflitos 

A administração judicial de conflitos constitui um outro campo em-
pírico de investigação relevante para compreender a construção da ordem
pública no Brasil. No caso, enfatizaremos os Juizados Especiais que, pre-
vistos na Constituição Federal de 1988, para desafogar o sobrecarregado
judiciário, acabaram devotados justamente a contemplar as causas civis
consideradas de «menor complexidade», no caso dos juizados civis, e as
infrações penais de «baixo potencial ofensivo» no caso dos juizados es-
peciais criminais (JECrims).14 Desta forma, foi introduzido em um sis-
tema judicial «especial» um conjunto de conflitos sociais que, anterior-
mente, ou se resolviam na esfera íntima, ou eram administrados no
âmbito das delegacias, não recebendo, portanto, tratamento judicial.
Assim, a criação dos Juizados definiu um novo âmbito de administração
de justiça para um certo tipo de conflitos que, não só passou a ser judi-
cializado, como também recebeu tratamento e procedimento especial. 

No caso dos JECrim, estes foram criados para desafogar os tribunais
comuns, com a justificativa de aumentar o acesso à justiça para a popu-
lação, através de tribunais que julgariam os processos a partir dos «crité-
rios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transa-
ção».15 Esta proposta pode ser considerada inovadora para o sistema ju-

14 Esta disposição se materializou em 1995 com a criação dos Juizados Especiais Es-
taduais, Criminais e Civis pela Lei 9099/95 e em 2001 com a criação dos Juizados Espe-
ciais Federais Criminais e Civis pela Lei 10 259/01.

15 Artigo 2, Lei 9099/95.
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dicial brasileiro, por inserir valores próprios da tradição oriunda da com-
mon law dos países anglo-saxões, sistema este que se contrasta com a tra-
dição judiciária e burocrática brasileira, inspirada na civil law. Nesta pers-
petiva, a criação dos Juizados Especiais produziu uma sobreposição de
modelos de administração judicial dos conflitos ao incorporar elementos
de distintas tradições judiciárias.

A maior novidade desses juizados residiu na introdução, na tradição
jurídica brasileira, de dispositivos legais – transação penal e suspensão
condicional do processo16 – que permitem a negociação da resolução do
caso entre as partes. Para tanto, estabeleceram-se audiências de concilia-
ção, previamente à instância de julgamento. Contudo, as pesquisas de-
senvolvidas nesse âmbito vêm mostrando que nessas audiências, mais
do que conciliação entre as partes, o que acontece é uma imposição de
conciliação, onde as partes não podem falar uma com a outra: ou a ví-
tima renuncia, ou o suposto «autor do facto» aceita a transação penal,
ou, caso ele não aceite, o conciliador vale-se de argumentos que o con-
vençam, inclusive coagindo-o com a possibilidade de ele ser denunciado
em um processo judicial, a ser julgado por um juiz, muito mais rigoroso
que ele, conciliador. Com isso, nas audiências de conciliação, no lugar
da mediação do conflito que possibilite às partes chegar conjuntamente
a um acordo, o que parece vigorar é a existência de um saber externo às
pessoas e aos conflitos, sugerindo-lhes o que devem fazer, em detrimento
de suas sensibilidades.

Assim, a judicialização dos conflitos que antes eram resolvidos na es-
fera privada, ou em âmbitos institucionais, representou uma ampliação
quantitativa do acesso à justiça no Brasil (Amorim, Kant de Lima, e Bur-
gos 2003, 206). No entanto, o que costuma acontecer é que a natureza
desses conflitos apresenta um conjunto de fatores que estão além do âm-
bito judicial.  

O problema que se identifica a partir da judicialização de determina-
dos conflitos é que o enquadramento jurídico dos factos levados ao Ju-
diciário é restrito e acaba, muitas vezes, não dando respostas pertinentes
às questões e complexidades sociais envolvidas no conflito efetivo, real,
vivido pelos cidadãos. A visão dogmática que predomina no campo ju-
rídico focaliza apenas o aspeto jurídico dos conflitos, transformando-os
em lides e traduzindo o que é um complexo problema social num limi-
tado dispositivo legal. Esta tradução, restrita, acaba por impedir que o
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16 Artigos 76 e 89, respetivamente, Lei 9099/95.
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Judiciário analise outras dimensões dos conflitos das partes, levando-o a
sofrer a crise de legitimidade pela qual vem passando na atualidade.

Então, na prática, o que se verifica é que os agentes não deixaram de
ver o conflito como uma interação negativa – é interessante notar que
esta nova forma de perceber o problema vai de encontro àquilo que sem-
pre constituiu o mais elementar conceito de jurisdição e àquilo que todos
os operadores sempre imaginaram ser a função social do Tribunal, ou
seja, «pacificar a sociedade». Desde sempre, os conflitos foram percebidos
pelo campo do direito como ameaçadores da paz social 17 e, por conse-
guinte, a jurisdição, longe de administrá-los, sempre teve a função de pa-
cificá-los, o que significa dizer, extirpá-los da sociedade, o que, em muitos
casos, representava escamoteá-los e devolvê-los, sem solução efetiva, para
a mesma sociedade de onde se originaram, uma vez que extinguir um
processo judicial não significa necessariamente administrar o conflito in-
terpessoal que o pressupõe e, efetivamente, resolver o problema real das
pessoas (Kant de Lima, Amorim e Mendes 2005, xxvi). 

Além disso, ao conceder espaço e oportunidade às partes do processo
para que as próprias pessoas explicitem seus conflitos, legitimando o seu
papel como um importante ator desse processo, amplia-se a possibilidade
de os cidadãos terem acesso ao Tribunal e ocuparem um papel impor-
tante no curso do seu processo judicial, que sempre esteve obstaculizado,
sendo muito comuns os casos judiciais que iniciavam e terminavam sem
que as partes jamais tivessem posto os pés no foro. 

Note-se, ainda, que as formas de administração de conflitos por via
da mediação e da conciliação 18 não representam a incorporação incon-
dicional de um novo paradigma acerca do papel do Judiciário. Embora
exista um discurso que incentiva essas novas técnicas como soluciona-
doras dos problemas atuais enfrentados pelos tribunais brasileiros, sendo
o estímulo ao «diálogo» um importante diferencial dessas técnicas, na
prática tal modelo choca com a necessidade, cada vez mais valorizada,
de se emprestar celeridade ao processo judicial, mostrando-se, em prin-
cípio, paradoxais, as políticas públicas que queiram, ao mesmo tempo,
fomentar o diálogo e dar celeridade ao processo (Lupetti Baptista 2008).    

17 Sobre este aspeto e sobre o uso da conciliação e da mediação como instrumentos
de pacificação e de inculcação de uma ideologia da harmonia para exercício do controlo,
cf. Laura Nader 1994. 

18 Note-se que são dois institutos distintos, que têm apenas em comum a participação
mais ativa das partes. A conciliação visa o fim do processo; a mediação visa a explicitação
do conflito, com o auxílio de um terceiro, e a sua administração, reconhecendo que ele
não se limita à lide processual.

02 Polícia, Segurança Cap. 2_Layout 1  10/8/12  4:54 PM  Page 86



Estado, direito e sociedade: a segurança e a ordem pública

Atualmente, as políticas que visam efetivar medidas voltadas para a
conciliação e a mediação no Judiciário olham estes procedimentos al-
ternativos não só como análogos, mas como a solução do colapso do
sistema, hoje engolfado em processos que clamam pela prestação juris-
dicional. Conciliar e mediar transformaram-se em sinónimos de «desa-
fogar». 

O discurso institucional acerca da necessidade de se implementar essas
políticas alternativas nos Tribunais, comummente, adota a justificativa
de que tais medidas são imprescindíveis não apenas à celeridade, como
também para acabar com a «cultura da litigiosidade»,19 vigente em nosso
país. Verifica-se, portanto, uma crença do sistema de que as pessoas são
demasiado litigiosas e que esta cultura é a causa do esgotamento dos tri-
bunais, assertiva que deixa de considerar, por exemplo, que a forma como
o campo jurídico brasileiro se constitui, no qual toda regra tem exceção,
ou seja, para toda regra posta há sempre correntes doutrinárias com in-
terpretações diversas. Isso permite que as pessoas acreditem que sempre
poderão, em alguma instância judicial, encontrar algum julgador que
acolha a sua tese, de modo que litigar, nesse sistema, é alimentá-lo, pois
ele foi constituído assim, de forma a permitir, sempre, teses necessaria-
mente opostas para um mesmo dispositivo jurídico. 

Laura Nader (1994), quando estudou a construção da ideologia da
harmonia nas sociedades modernas ocidentais, observou que a litigiosi-
dade era representada de forma absolutamente negativa, difundindo-se
a ideia de que a resolução alternativa de disputas era associada com a
paz, enquanto a resolução judicial de disputas era associada com a guerra.

Nessa linha, convém destacar que um dos importantes fatores que
alimentam estes e outros dissensos no campo do direito reside na «lógica
do contraditório», presente na prestação jurisdicional e em todo o campo
do direito brasileiro, tanto em suas manifestações práticas, como nas teó-
ricas e doutrinárias. 

E aqui, convém fazer um parêntese. Usamos a expressão «lógica do
contraditório» propositadamente, pois não queremos confundi-la com
o «princípio do contraditório», que tem outro significado. A «lógica» do
contraditório é um método de constituição do saber jurídico e de socia-
lização dos operadores do campo do direito que não se confunde com
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19 Informe do CNJ sobre a abertura da Semana Nacional da Conciliação. Disponível
em:  http://www.cnj.jus.br/index.php?view=article&catid=1%3Anotas&id=5441%3Ase-
mana-nacional-pela-conciliacao-tera-abertura-simultanea-em-cinco-capitais-&format=pdf
&option=com_content&Itemid=675.
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o «princípio do contraditório», embora nele encontre eco e inspira-
ção.20

O «princípio» do contraditório, também chamado princípio da bila-
teralidade, é um princípio de direito processual que decorre do exercício
do direito de defesa e que se define, segundo a dogmática, «como aquele
segundo o qual ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na
sua esfera de interesses, sem ter tido a ampla possibilidade de influir efi-
cazmente na sua formação em igualdade de condições com a parte con-
trária [...] o contraditório pressupõe a audiência bilateral das partes»
(Greco 2009, 540).

Já a «lógica» do contraditório é uma lógica que estrutura o campo do
direito e que tem a sua origem, tanto quanto regista a história do saber
jurídico, nos exercícios da disputatio, característico das primeiras univer-
sidades que ministraram o ensino jurídico durante a Idade Média, parti-
cularmente na Itália, berço europeu deste ensino (Berman 2004) e da con-
tradicta; característico dos processos inquisitoriais (Lima 1990). 

Por ser constituída de argumentação infinita, a lógica do contraditório
necessita da manifestação de uma autoridade que a interrompa para que
seja dada continuidade aos procedimentos judiciais nos tribunais brasi-
leiros, papel este, normalmente, reservado ao Juiz. Na ausência da auto-
ridade formalmente constituída, o contraditório tende a prosseguir, infi-
nitamente, sempre descartando a possibilidade de a comunicação
tornar-se consensual entre os interlocutores e o auditório.  

Logo, o direito brasileiro é um campo que não adota o «consenso»
nem como forma de diálogo no processo, nem como categoria estrutu-
rante do conhecimento. Ao revés, adota o «contraditório» como base e
como lógica não apenas do sistema processual, como também da cons-
trução do saber jurídico, pois as «doutrinas» ou «correntes doutrinárias»
constitutivas do seu discurso teórico nada mais são do que formas opos-
tas de ver/interpretar o mesmo objeto, ou o mesmo dispositivo legal, ao
sabor da autoridade académica ad hoc, muitas vezes confundida, pela ana-
logia do método, com a autoridade judiciária. Ou seja, o que Bourdieu
chama de «consenso no dissenso» (1968, 142) é algo estranho ao direito
no Brasil. 

20 A diferença básica entre a lógica do contraditório e o princípio do contraditório
reside em que o «contraditório no processo», enquanto princípio, é empírico, já a «lógica
do contraditório» é mais ampla, contaminando todas as demais manifestações do direito,
seja na «doutrina» ou na chamada «teoria», que não têm nenhuma manifestação empírica,
neutralizando sua eficácia na filosofia do direito, sem demonstrações ou experimentações
que lhe sirvam de suporte para a explicação, a compreensão ou a aplicação.  
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Somado a isso, há ainda o facto de o direito brasileiro se organizar e
se constituir através de categorias não unívocas, cujo significado está su-
jeito à autoridade interpretativa ad hoc – logo, por definição, não sujeitas
à interpretação literal, que é considerada ilegítima – possibilitando, assim,
uma «luta interna» no campo para ver qual das possíveis interpretações
das normas jurídicas terá a melhor aceitação. Nesse sentido, a legitimi-
dade no interior desse campo do conhecimento exige uma concorrência
pela consagração que, por sua vez, distingue e hierarquiza os que alcan-
çam o reconhecimento intelectual (os consagrados/autorizados) dos de-
mais (Bourdieu 2004).

Por isso, a preocupação dos chamados «doutrinadores» em legitimar
o «seu» saber torna-se maior do que o compromisso com o conteúdo da-
quilo que sustentam, privilegiando o argumento de autoridade em detri-
mento da autoridade do argumento, o que acaba, muitas vezes, restrin-
gindo o conhecimento jurídico ao contraditório de opiniões, inspirado
na tradição da disputatio da escolástica medieval (Berman 2004).21

A literalidade da lei não é vista, portanto, como o instrumento pro-
piciador do acesso universal das pessoas ao direito – característica das so-
ciedades democráticas – ao revés, é vista como simplória (Kant de Lima
2008). Este facto é outro complicador da estrutura do sistema jurídico,
que, ao ser constituída por uma lógica em que a interpretação tem mais

89

21 Um dado contundente e ilustrativo do que mencionamos, notadamente acerca da
disputa pela legitimidade da produção do conhecimento jurídico, é o discurso de um
ministro do STJ, proferido em um voto, nos autos do agravo regimental nos embargos
de divergência em recurso especial (AgReg em ERESP) no 279 889/AL. «Sr. Presidente, li,
com extremo agrado, o belíssimo texto em que o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins
expõe as suas razões, mas tenho velha convicção de que o art. 557 veio em boa hora,
data venia de S. Exa. Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Mi-
nistro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pen-
samento daqueles que não são Ministros deste Tribunal importa como orientação. 
A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou
Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. Precisamos estabelecer
nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar
o entendimento de que os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes
de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, porque a maioria
de seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribu-
nal de Justiça, e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos.
Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este
Tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico –
uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, cer-
tamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar
que assim seja. Peço vênia ao Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, porque ainda não
me convenci dos argumentos de S. Exa. Muito obrigado.» https://ww2.stj.gov.br/revis-
taeletronica/ita.asp?registro=200101540593&dt_publicacao=07/04/2003.
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valor do que a literalidade, acaba por impedir ou, ao menos, dificultar a
compreensão das pessoas acerca do seu funcionamento. 

Esta forma de o direito se estabelecer, desqualificadora da literalidade,
cria uma grande dificuldade de socialização das pessoas com as normas,
assim como impede que os cidadãos, de facto, internalizem essas regras,
situação que bloqueia a comunicação do direito brasileiro com os cida-
dãos, mantendo-os imunes e alheios às normas jurídicas.

O mundo jurídico, devido a estas lógicas que o regem, acaba sendo
estabelecido como uma esfera à parte das relações sociais, onde só pene-
tram aqueles factos que, de acordo com critérios formulados interna-
mente, são considerados como relevantes para o direito. Ocorre que, em
realidade, o direito não pode ser estudado de forma dissociada do seu
campo social de atuação porque ele é parte do controlo social (Kant de
Lima 2008)  

A introdução de métodos alternativos de administração institucional
de conflitos é relevante, e embora vá se chocar com a lógica estabelecida
tradicionalmente no campo, certamente também poderá contribuir
muito para se estabelecer uma nova forma, mais dialogal, consensual e
participativa de inclusão do cidadão na solução dos conflitos pelo Judi-
ciário, permitindo não apenas o acesso à justiça como também a demo-
cratização dos tribunais. 

No entanto, não é de mais frisar que essas propostas, cada vez mais
valorizadas, de mediação e de conciliação de conflitos, cujas premissas 
– além da crença na celeridade – são, justamente, a transferência do papel
de autoridade, até então exercido pelo juiz, às próprias partes, parecem
ir de encontro a toda a lógica que constituiu, até hoje, a formação do
saber e do campo do direito, sugerindo, tal constatação, que, empirica-
mente, haverá grande resistência – consciente, ou não – a essa ruptura
com o sistema tradicional.

Sendo assim, a implementação dessas formas alternativas (mediação
e conciliação), talvez válidas para emprestar legitimidade ao Judiciário,
através da participação mais efetiva dos cidadãos na administração dos
seus próprios conflitos, depende, não apenas de infraestrutura e de me-
didas de gestão, mas, especialmente, da explicitação, para os operadores
do campo, desses aparentes paradoxos e da intenção de rompê-los, com
fins à adoção de um sistema mais democrático de acesso à justiça e ao
direito. Sendo o mais relevante, porque profundamente arraigado na cul-
tura judiciária, a de passar a valorizar o consenso, e não o dissenso, como
forma de administrar, legitimamente, os conflitos através da construção
de verdades fundadas na verosimilhança e, não, na revelação da «verdade
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real». E, portanto, incorporar princípios éticos e lógicos próprios da com-
mon law à civil law (Garapon 2008). Pensar em mediação e conciliação –
assim como pensar em quaisquer outras políticas públicas ou institucio-
nais – sem atentar para essas características constitutivas do campo jurí-
dico parece ser um equívoco que poderá fazer malograr propostas inte-
ressantes, que dependem, para ter êxito, de uma visão empírica do
processo e dos procedimentos e formas de administração de conflitos
pelo Judiciário, visão esta que só se obtém através de pesquisas de campo,
com a perspetiva antropológica, que incorpora às suas etnografias o
ponto de vista dos sujeitos observados. 

Aliás, a própria necessidade de um terceiro, revestido de autoridade
estatal – alheio ao processo e supostamente imparcial –, ter o poder de
decidir o conflito no lugar das partes diretamente nele envolvidas pro-
vém, justamente, da tradição paternalista e tutelar da sociedade brasileira
e está arraigado profundamente na cultura jurídica.

A ideia de que as pessoas não podem e, portanto, não devem resolver os
seus problemas e os seus conflitos, sozinhas – sem a intervenção estatal – é
algo que marca a nossa cultura jurídica de uma forma bastante significa-
tiva, de maneira que impedir ou até minimizar a intromissão da tutela
jurisdicional na vida particular dos cidadãos é, de certa forma, contra-
por-se à lógica que constituiu o sistema jurisdicional. 

Faoro delineia, minuciosamente, em Os Donos do Poder, a relação de
submissão existente entre os indivíduos e o Estado, destacando caracte-
rísticas que marcavam a estrutura tutelar da sociedade brasileira, valendo
transcrever o seguinte trecho que exemplifica a ideia: «Tudo é tarefa do
governo, tutelando os indivíduos, eternamente menores, incapazes ou
provocadores de catástrofes, se entregues a si mesmos [...]» (Faoro 1958,
96).

Os cidadãos, inclusive, são tidos pelo sistema jurídico brasileiro,
mesmo atualmente, como «hipossuficientes», incapazes de fazer valer os
seus interesses legítimos no processo, o que leva a uma intervenção in-
controlável do Estado nos direitos de cidadania.22

22 Cf. Kant de Lima, Amorim e Mendes 2005; Mota 2001; Mouzinho, Barbosa, Kant
de Lima e Silva 2008. Exemplo atual disso foi a declaração de Luiz Flávio D’Urso, presi-
dente da OAB de São Paulo, desaprovando, em nome de toda a categoria, o projeto de
Lei 155/2004 – hoje já transformado na Lei 11 141/2007 – que admite a via extrajudicial
para a realização de inventários, partilhas, separações e divórcios consensuais: «[...] Tirar
tais processos da jurisdição banaliza os atos e desampara o cidadão, tirando-lhe o apoio
do Poder Judiciário. Não tem nada a ver com o mercado de trabalho porque a lei assegura
a presença do advogado. Achamos que isso traz vulnerabilidade às partes. Não temos
nada contra a simplificação do procedimento, desde que seja com o crivo jurisdicional.
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Em uma sociedade altamente hierárquica, como a brasileira, a existência
de uma autoridade decisória – que aja de forma «paternalista» – é crucial
(Simião 2005). O facto de os próprios indivíduos se reconhecerem como
desiguais – como inferiores a quem por eles decide – faz com que a neces-
sidade de um terceiro seja decisiva. Narrando as características do Brasil do
século XVI, Faoro (1958, 98) já destacara o papel do Estado como «fonte
de todos os milagres e pai de todas as desgraças», visão esta que perdura
até hoje e, como não poderia deixar de ser, reflete-se no Judiciário. 

Considerações finais

A título de exemplo de algumas consequências do que foi acima ex-
posto, gostaríamos de discutir alguns aspetos específicos e peculiares da
administração de conflitos na esfera criminal brasileira, a partir da ambi-
guidade do status jurídico referente à atuação da polícia judiciária no in-
quérito policial, orientada pelos princípios da discricionariedade do di-
reito administrativo, e da obrigatoriedade do processo penal (Kant de
Lima 2008). Nesta matéria, são frequentes as confusões entre os opera-
dores do sistema sobre o que seja o «poder de polícia», atribuído a todos
os agentes administrativos do Estado incumbidos da vigilância da socie-
dade e do cumprimento das normas, e o que se constitui no «poder da
polícia», associado ao monopólio do uso legítimo e comedido da força
física, substantivado no uso de armas compatíveis com essa tarefa. Con-
funde-se, com frequência, a discretion atribuída aos policiais e District Ator-
neys, que são os órgãos acusadores no processo criminal dos Estados Uni-
dos da América, onde é entendida como a faculdade de decidir sobre a
«oportunidade» da propositura da acusação penal, com a «discriciona-
riedade» brasileira que, neste âmbito, não existe, uma vez que a Polícia e
o Ministério Público, no que tange aos crimes de ação pública, estão ob-
rigados a agir, instaurando o inquérito policial ou propondo a ação penal,
pelo princípio da obrigatoriedade.

A associação do princípio da «obrigatoriedade» ao princípio da «ver-
dade real» não admite negociações em torno da verdade, que não será

Quando há predominância dos direitos de uma das partes em detrimento da outra, por
exemplo, o juiz age no sentido de orientar a parte prejudicada. É uma figura fundamen-
tal.» Entrevista concedida ao Jornal do Comércio, no dia 3 de janeiro de 2007. Disponível
na coluna «Direito & Justiça», sob o título «Ano de reforma no judiciário» e subtítulo
«Divórcio e inventário no cartório» (p. B-6). 
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construída consensualmente. No outro sistema, que está baseado na as-
sociação entre o princípio da «oportunidade» e da «responsabilização»
dos agentes públicos, há ênfase na construção consensual da verdade e
ao compromisso pessoal do agente público com o exercício da sua fun-
ção. É assim que tanto o processo – o due process of law – quanto a acusa-
ção, no sistema judicial dos Estados Unidos, são opções, respetivamente,
do acusado e dos agentes públicos encarregados da persecução penal; ao
contrário do Brasil, aonde tanto o processo quanto a acusação são obri-
gatórios quando se verificam determinadas circunstâncias (Ferreira 2004).

Ora, entre nós, ao sistema de controlo social fundado no princípio
da obrigatoriedade também se associa um modelo repressivo de controlo
social, adequado à administração de uma sociedade onde o mercado e
as opções não eram estimulados. Quando não há opções, elas se resu-
mem a decidir entre o certo e o errado, o sistema de controlo atualiza-se
através da verificação de «erros» – fruto de ações e/ou de omissões – quer
dizer, de «culpabilizações». Por outro lado, onde há opções, estas repre-
sentam escolhas que devem ser realizadas com responsabilidade pessoal.
Tais escolhas, tendo ou não alcançado os fins desejados, podem ser objeto
de avaliação e responsabilização dos agentes que as fizeram, seja para
puni-los, seja para premiá-los – é a chamada accountability.

Historicamente, a organização judiciária brasileira representou origi-
nalmente a forma inspiradora da burocracia colonial portuguesa, que im-
plementava um método de controlo de comportamentos de seus agentes
baseado num sistema rígido de obrigatoriedades de procedimentos e de
punições severas pelo «erro» na execução de tarefas que lhes eram atri-
buídas. Esta forma de controlo gerava nos agentes da Coroa, de um lado,
a propensão para a inércia e, do outro, uma possibilidade permanente
de «culpabilização» por parte das autoridades fiscalizadoras, diante das
inevitáveis omissões e erros dos agentes burocráticos. Evidentemente,
esta estratégia assegura a permanência de um estado de fragilização per-
manente entre os quadros da burocracia e a consequente formação de
lealdades pessoais que neutralizem tais ameaças potenciais, mas perma-
nentes, de punição (Schwartz 1979).   

A possibilidade de ação, neste sistema, fica precipuamente incentivada
nas circunstâncias em que, ou se tem a proteção de uma autoridade, que
se responsabilizará pelas consequências da ação requerida e/ou se tem a
pretensão de obter vantagens particulares, que compensem, de uma
forma ou de outra, os riscos representados pelo agir. Ora, esse foi, com-
provadamente, o modelo de controlo burocrático eficaz e adequado à
administração de um império colonial, cuja dimensão, na época, era ex-

02 Polícia, Segurança Cap. 2_Layout 1  10/8/12  4:54 PM  Page 93



traordinária face às restritas possibilidades dos meios de comunicação,
que geravam dificuldades imensas para avaliação e controlo de resultados
das políticas implementadas pelo Reino.

Ausente este contexto, no caso do sistema burocrático judiciário cri-
minal contemporâneo, o sistema da «obrigatoriedade» pode levar, por
exemplo, a uma dificuldade no registo e acompanhamento dos procedi-
mentos judiciários criminais, por operar distorções estruturais de difícil
avaliação. Assim é que no Rio de Janeiro, a impossibilidade de a polícia
cumprir o princípio da obrigatoriedade provoca reação correspondente
na figura das verificações preliminares à abertura de inquéritos (VPI) que,
no entanto, são registadas oficiosamente e encapadas como se inquéritos
fossem – em «autos». O princípio da obrigatoriedade também leva, no
âmbito do judiciário, a um desnecessário acúmulo de processos iniciados,
mas não concluídos.

Porém, mais do que isto, o princípio da obrigatoriedade como pedra
basilar da persecução penal e do acompanhamento e controlo dos pro-
cedimentos não parece atingir, de forma plena, seus objetivos explícitos.
Se todos estão sempre sujeitos a errar quando agem, e a se omitir quando
não agem, sem que esta opção de agir ou não agir seja sua, quando o
agente público é punido por ação ou omissão, tende a predominar, entre
os operadores, a ideia de que houve uma possível injustiça, pois o ope-
rador punido poderia estar somente fazendo aquilo que todos têm de
fazer sempre que se põe o sistema burocrático para funcionar ativamente.
Assim, teria sido apenas «pego» em um erro, circunstância que pode advir
a qualquer um. Isso em muito difere da responsabilização dos agentes
no sistema de opções, onde aqueles que não se comportam de acordo
com as regras ferem a ética profissional: fizeram uma opção deliberada,
sendo sua punição o preço que pagam por infringir regras que devem ser
universalmente aplicáveis. 

Para agravar os efeitos não desejados deste sistema de fiscalização (Mi-
randa 2007) e controlo na polícia, suas estruturas funcionais são hierar-
quizadas de maneira excludente, na prática, de tal forma que a diferença
de funções vai-se refletindo em uma «desigualdade» de posições: na po-
lícia militar, por um lado, temos duas entradas na profissão, que corres-
pondem a formações e funções diferenciadas, uma para «oficiais» outra
para «praças», sendo que estes dificilmente chegam aos postos mais altos
do oficialato; na polícia judiciária, temos várias carreiras, mas a princi-
pal distinção – salarial – se verifica entre os «delegados» e a «tiragem» –
quer dizer, os outros agentes policiais. Essas segmentações são acompa-
nhadas de atribuições de autoridade e de regimes disciplinares diferen-
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ciados, o que provoca hiatos de comunicação profissional entre os seg-
mentos das corporações, com prejuízo para todos. O sistema de culpa-
bilização revela-se, assim, extremamente perverso, pois usa dois pesos e
duas medidas com operadores que estão encarregados de funções equi-
valentes. Assim a desigualdade decorre, mais uma vez, da posição do su-
jeito na hierarquia da carreira e não em razão da responsabilidade pessoal
decorrente da função. É claro que tal situação funcional não estimula a
aprendizagem e a prática de formas de tratamento universal do público
a ser atendido pela instituição.

Há outras evidências que apontam para uma ênfase nos modelos re-
pressivos de controlo social por parte da polícia. O tipo de formação ins-
titucional que os policiais militares e civis recebem é de caráter dogmático
e instrucional, seja porque ligada ao direito, seja porque inspirada na for-
mação militar. Esta formação, centrada na obediência aos rígidos cânones
da lei e da hierarquia entre os postos, se revela completamente distanciada
daquela necessária ao bom desempenho das funções policiais, que con-
sistem em tomar decisões em tempo real, autónomas e independentes,
sujeitas à responsabilização posterior, sobre a imprevisível variedade de
assuntos que lhes chegam às mãos.

Finalmente, a questão da presença do Estado no âmbito dos direitos
individuais que prima por promover a desigualdade jurídica suportada
por cidadãos ditos juridicamente iguais, por definição constitucional, ca-
racteriza uma interpretação do principio da igualdade jurídica própria e
específica da sociedade brasileira (Mendes 2004). Esta prática, como ar-
gumentamos, contém uma lógica própria da sociedade vigente no cha-
mado Antigo Regime, não republicano, no qual a ideia de direito não
implicava a ideia de universalidade de acesso, mas sim a ideia de privilé-
gios particulares, próprios de estamentos, que as transformações jurídicas
e sociais introduzidas pelas revoluções liberais, lideradas pela Revolução
Francesa, encarregaram-se de desfazer.

Não é de admirar, portanto, que a obediência da lei tenha represen-
tação tão negativa no Brasil, sobretudo quando tal desobediência está as-
sociada a um sinal de status e de poder. Se no modelo do individualismo
igualitário a liberdade está submetida à igualdade, no modelo da hierar-
quia e do holismo o contrário ocorre: a desigualdade é a medida da li-
berdade de cada um. Se não é aceita consensualmente, como instru-
mento de proteção de todos, a lei pode ser vista como arma de opressão
de alguns. Entretanto, entre nós, são bastante comuns argumentos justi-
ficativos da desobediência à lei e, paradoxalmente, de clamor para que
sua aplicação seja feita de forma severa e implacável sobre as faltas – ge-
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ralmente, alheias – como imperativo da construção de uma ordem social
mais justa. Não se cogita desenvolver esforços racionais e pacíficos em
favor da necessária aceitação da lei plena e justa, como forma mais ade-
quada aos tempos atuais de conseguir o seu cumprimento. Por outro
lado, não parece paradoxal a ninguém o facto de se exigir a sua obediên-
cia por todos, de igual maneira, assim como a sua consequente interna-
lização pelos cidadãos, embora deveres e direitos nela prescritos sejam
desigualmente distribuídos entre eles, inclusive no que tange a seu direito
e capacidade para escolher entre opções possíveis.

Como nós e outros cientistas sociais temos reiteradamente argumen-
tado em nossos trabalhos, é provável que as dificuldades do Brasil com
a efetividade dos instrumentos institucionais de administração de con-
flitos no espaço público, que se refletem nos problemas que a sociedade
brasileira tem enfrentado nas áreas da segurança pública e do acesso à
justiça, estejam estreitamente relacionadas à inversão estrutural concedida
ao significado atribuído à lei, que, ao invés de representar um mecanismo
de proteção de todos, acaba por representar um mecanismo de opressão,
por ser construída, interpretada e aplicada de forma desigual. Supomos,
ainda, que a superação do princípio de oportunidade e dos mecanismos
de responsabilização pelo sistema de obrigatoriedade/culpabilidade, seja
responsável pelo sentimento geral de impunidade que tradicionalmente
se infiltra nas representações de nossa sociedade.

A consideração de alternativas que levem em conta os contrastes dis-
cutidos aqui, e os efeitos desejados e não desejados de cada uma dessas
combinações, nos parecem ser o caminho mais acertado para a formula-
ção de políticas públicas mais eficazes para atender aos anseios contem-
porâneos de democracia e paz social da sociedade brasileira.
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Susana Durão

Capítulo 3

Policiamento de proximidade 
em Portugal: limites 
de uma metáfora mobilizadora*

Introdução

O objetivo geral deste texto é fornecer uma análise sobre a implemen-
tação e a situação do policiamento comunitário em Portugal numa pers-
petiva processual-dinâmica, com recurso a conhecimento empírico e con-
ceptual, a partir de quatro princípios transformadores gerais, tal como
estabelecidos por Skogan e Hartnet (2005). Este tipo de policiamento é
genericamente entendido como um conjunto de técnicas e dispositivos
que a polícia e os públicos dispõem para trabalhar juntos a nível local. 
O fim último destas morfologias do policiamento é prevenir o crime, re-
duzir o medo, o sentimento de insegurança, reforçar a confiança entre
moradores dos mesmos bairros, reclamando para os polícias um papel
ativo e responsável no melhoramento das condições de vida locais (Wright
2002, 143-144). Como se verá, estas novas formas de policiamento tiveram
o benefício de rever velhos mitos modernistas do policiamento.

O presente ensaio traduz assim uma abordagem qualitativa. Devido
à escassez  de estudos sobre este tema em Portugal, opto por analisar al-
gumas fontes, quer documentação geral que tem vindo a ser publicada
(legislação, relatórios, circulares) quer ensaios teóricos e empíricos, estes
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sobretudo no plano internacional. Contribuirá para o presente a expe-
riência de uma série de anos de pesquisas que tenho vindo a efetuar sobre
a polícia e o policiamento portugueses. Sempre que oportuno serão des-
critos, com base nas minhas notas de campo e entrevistas, aspetos rela-
cionados com o tema do «policiamento de proximidade», nome pelo
qual ficaram conhecidas as mudanças que levaram a adotar estes novos
tipos de policiamento local em Portugal. O objetivo mais específico deste
texto prende-se com a tentativa de situar o lugar que a participação dos
cidadãos ocupa nestas mudanças recentes. Isto porque a participação do
público e de outras agências no planeamento e nas decisões policiais tem
sido evocada como o aspeto mais decisivo para o bom funcionamento
destes modelos recentes de segurança (Alderson 1994, 128).

Com base nos estudos empíricos e a partir da comparação com outros
casos, refletidos por diversos autores que se dedicam ao tema, argumento
que o policiamento comunitário (daqui em diante referido como PC),
em particular na versão de policiamento de proximidade (daqui em diante
referido como PP), tal como se apresenta em Portugal, é hoje uma grande
promessa, mais do que realidade prática. Este ajudou sobretudo a trans-
formar a imagem histórica de uma polícia portuguesa autoritária, contri-
buindo mais para o reforço da imagem institucional e governamental das
polícias em democracia do que para a transformação das morfologias do
policiamento local. O PP possui algumas potencialidades e micropráticas
inovadoras que serão analisadas, mas enquanto modelo e na sua imple-
mentação enfrenta reais obstáculos a um pleno desenvolvimento. Parti-
cularmente relevante é o facto de a participação dos cidadãos no policia-
mento e na segurança locais estar praticamente omissa do conjunto dos
processos de afirmação e de funcionamento da proximidade policial em
Portugal. Conclui-se assim que a uma tendência de imposição do PC às
polícias, de cima para baixo, desenhando-se localmente a partir de uma de-
manda governamental e administrativa, junta-se a tendência de um serviço
pensado sobretudo de dentro para fora, oferecido dos polícias aos cidadãos
e com fracas oportunidades de participação cidadã.1
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1 Convém dizer que «polícia cidadã», «segurança cidadã», direitos humanos como
«coisa de polícia» são conceitos que emergiram de países como a Espanha, mas também
como o Brasil e outros países da América Latina. Nos países anglo-saxónicos é mais
comum ouvir falar em participação de indivíduos, públicos ou agências no policiamento.
A insistência no termo «cidadão» deriva do facto de naqueles países, como em Portugal,
existirem democracias jovens. Embora com diferentes modalidades de polícia de Estado
e níveis de consolidação democrática, tais países partilham o facto de as suas polícias não
se inscreverem numa tradição de diálogo permanente com os mundos sociais em volta,
necessitando por isso de criar novos vocabulários políticos. V. a este propósito os textos
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No trilho da proximidade policial

O Programa Integrado de Policiamento de Proximidade (PIPP) foi ini-
cialmente desenhado no relatório de legislatura de 1995 a 1999 do Mi-
nistério da Administração Interna (MAI). Pela primeira vez se falava
numa orientação do policiamento para o público, aliada a uma atitude
marcadamente mais civilista nas polícias. Entretanto, os programas espe-
ciais – nomeadamente o «Escola Segura», «Idosos em Segurança», «Co-
mércio Seguro» e «INOVAR» – foram sendo implementados paulatina-
mente na PSP e na GNR, nas unidades de polícia do país, ganhando
popularidade e adeptos na sociedade (cf. Oliveira 2006; Durão 2008a).
Mas todo o processo se daria à base de voluntarismos e motivações de
polícias locais, sem a auscultação por parte do MAI quer das polícias
quer das populações. Os programas foram-se desenvolvendo ao longo
dos anos sem objetivos ou faseamento e sem modelos de intervenção
planeados tendo em conta as características locais. Numa das escassas
avaliações efetuadas (ao programa «Escola Segura») foram levantados vá-
rios problemas que mostraram a desadequação entre o modelo de gestão
interministerial e a aderência prática (cf. Oliveira 2006, 299). 

Após um questionário com avaliação, entre 2006 e 2007, aos polícias
(1800 indivíduos em 18 esquadras do país) e a públicos de localidades
próximas das esquadras (Lisboa, Dias e Santana 2007), surgiria uma espécie
de segunda geração do PIPP, agora pela mão das lideranças da PSP. Tal
conduziu a um novo desenho dos pogramas em «equipas de apoio às ví-
timas» e «equipas escola segura» (as EPAV e as EPE), o segundo conside-
rado desde sempre o programa de maior sucesso deste movimento de re-
forma, tal como bem demonstrado por Marçal (2008). Embora aspirando
a uma maior difusão destas microequipas pelo país – que em 2008 esta-
riam presentes em 112 das cerca de 300 esquadras da PSP 2 – parece ter
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de Balestreri (2003a, 2003b), de Luiz Eduardo Soares (2006), ou as imensas atividades do
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), do Viva Rio, do Ibase, Sou da
Paz ou do mais recém-criado Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Espanha, um
grupo de pessoas inpirado por esse movimento, criou o Programa Comunitario de Segu-
ridad Ciudadana/International Congress on Public Safety in a Diverse Society, que teve
lugar em Madrid em Outubro 2011. Note-se como na tradução para o castelhano e con-
sequentemente para o português é a ideia de promoção de cidadania que subjaz a toda
a iniciativa. V. mais em: http://safetyinnova. ie.edu/ (última consulta em fevereiro de
2012).

2 Informações sobre o PIPP estão disponíveis em: http://www.psp.pt/Pages/progra-
masespeciais/pipp.aspx?menu=1 (última consulta em 6 de fevereiro de 2012).
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sido repetida uma mesma dinâmica de difusão administrativa de cima
para baixo da ideia de policiamento. Tal não foi suficiente para levar por
diante alterações organizacionais de fundo, mantendo-se a proximidade
com funcionamento periférico nas esquadras e as mesmas estruturas or-
ganizacionais da Polícia como um todo. 

Na prática, prevê-se que cada esquadra tenha uma ou mais equipas
do PIPP, sendo cada uma constituída por dois agentes, preferencialmente
mas não obrigatoriamente mistos, um homem e uma mulher. As equipas
têm horários diurnos, estão fora das escalas de funcionamento das pa-
trulhas, respondendo em geral diretamente aos comandantes de esquadra
e não aos chefes de grupos, como fazem os patrulheiros.3

No final de 2010, num dia de visita ao Comando Metropolitano de
Lisboa da Polícia de Segurança Pública, entrevistei uma oficial, nos seus
30 anos, nomeada como responsável operacional pela implementação
do PIPP nesta região.

Na entrevista impressionou-me o modo como a oficial apresentou e
defendeu o novo modelo de policiamento. Esta insistia na ideia de que
um dia só existiriam equipas da proximidade nas esquadras do país, isto é,
estas viriam reconfigurar o trabalho da patrulha e reorganizar as esquadras.
O PIPP, dizia-me: «vem fazer com que a patrulha tradicional tenha os
dias contados». Eu compreendia exatamente o que ela queria dizer, mas
dado o que conhecia das esquadras pelo país, de norte a sul de Portugal,
uma decisão administrativa daquele tipo e tão pouco definida e nos seus
objetivos práticos de implementação local parecia-me quase inatingível.

Na sequência da entrevista e apresentação do respetivo modelo do
programa, saímos do comando para as ruas. Fiz com ela uma visita a
uma esquadra situada na zona metropolitana oriental-norte. Ao chegar à
esquadra, com pré-aviso, fomos para o gabinete do superior. Ela pergun-
tou como estavam implementadas as equipas da proximidade, os
«PIPPs», nome pelo qual são conhecidos na gíria policial. O comandante
acabou por reconhecer que só tinha um agente a fazer esse serviço, entre

3 Desde a segunda metade de 1990 as patrulhas têm funcionado em grupos de escalas
rotativas de 6 horas. Mudanças recentes têm gerado novas rotinas nas esquadras e uma
maior divisão na modalidade de horários. Na prática, numa esquadra, funcionam quatro
horários diferenciados. Agentes na patrulha a pé continuam a trabalhar em turnos rota-
tivos de 6 horas. No atendimento ao público (englobando os graduados de serviço, a
sentinela e as tripulações dos carros-patrulha) os horários passaram a ser divididos em
turnos de 8 horas. No trabalho administrativo (no qual trabalham comandantes, auxiliares
e secretaria) o horário oficial é das 8 às 17 horas. Por fim, os agentes das equipas do po-
liciamento de proximidade dividem-se em dois turnos não coincidentes com nenhum
dos outros horários: um turno de manhã (7-13 h) e um turno de tarde (13-19h).
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cerca de 50 polícias que segundo ele não chegavam sequer para o serviço
regular da patrulha. Como em todas as outras, esta esquadra apoiava-se
fundamentalmente no trabalho de pelo menos dois agentes por turno
sempre disponíveis no carro-patrulha para responder às chamadas. O co-
mandante local lamentou não conseguir ter os PIPP, mas precisava de
todos os elementos que tinha no trabalho tradicional das patrulhas. 
A oficial responsável pelo programa, desolada, disse ao comandante:
«Pelo menos não lhes chame ‘PIPP’, chame-lhe outra coisa qualquer. Isto
é apenas uma espécie de PIPP.» 

Quando regressámos de viatura ao Comando, a simpática oficial fa-
lava já abertamente das dificuldades que enfrentava na implementação
desta ideia reformista. Referia a resistência de alguns comandantes e che-
fias intermédias, dos próprios agentes, a dificuldade de mudar a «cultura
policial». Porém, continuava sem refletir sobre alguns dos pontos mais
estruturantes que levaram a que o PC fosse de facto uma opção noutras
polícias do mundo tendo chegado tardiamente a Portugal. Veremos de
seguida alguns desses pontos.

Princípios do policiamento comunitário 
à luz da realidade portuguesa

Wesley Skogan e Susan Hartnett (2005) delinearam quatro princípios
associados à implementação do PC. São estes a descentralização organiza-
cional; o policiamento orientado por objetivos; um policiamento com
base em anseios locais e a coprodução do policiamento e da segurança lo-
cais.4  Sucintamente, o primeiro princípio do PC implica a mudança trans-
versal das estruturas policiais inspiradas em modelos institucionais militares.
A ideia é criar novas morfologias organizacionais que ofereçam a possibi-
lidade às unidades policiais locais de descobrir e criar os seus objetivos, por
vezes gerindo os seus horários, com decisões mais flexíveis, mais rapidez
na decisão e negociação de soluções. O segundo princípio implica descen-
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4 Skogan foi porventura um dos autores que mais discutiram aspetos teóricos e em-
píricos associados à implementação destes estilos de policiamento nas cidades norte-ame-
ricanas, nomeadamente onde mais longe se levaram as reformas das polícias e do poli-
ciamento, Chicago (v. Skogan 2006; Skogan e Hartnett 1997). Dois outros autores têm
contribuído decisivamente para a reflexão sobre policiamentos comunitários: Bayley
(1994) e Alderson (1998). Aliás, os quatro elementos batizados por Bayley como CAMPS
– consulta, adaptação, mobilização e resolução de problemas [probelm solving] (1994, 105) –
são no essencial idênticos aos quatro princípios avançados por Skogan e Hartnett.
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trar a atenção do policiamento do estrito «combate ao crime» ou gestão
rotineira e aleatória de ordens, levando os polícias locais a sair do seu tra-
dicional funcionamento isolado. O policiamento orientado para a resolu-
ção de problemas encoraja assim todos os polícias envolvidos, não apenas
os agentes, a responder com criatividade aos fenómenos que encontram,
incluindo nesse processo outras agências públicas e privadas. Tal implica
mudanças na formação dos agentes, mas também o garante de mais auto-
nomia e responsabilidade profissional nas decisões, as quais devem ser
constantemente partilhadas e corrigidas nas unidades policiais. 

A inclusão das mais variadas demandas dos cidadãos no policiamen-
to é parte da terceira orientação do PC tal como definida pelos autores.
Esta é uma das razões pelas quais este tipo de policiamento corresponde
a uma estratégia organizacional ampla e não apenas a um conjunto de
programas específicos – o que na prática faz variar os modos do policia-
mento de lugar para lugar. Central é a criação de canais de comunicação
que não se limitem à tradicional resposta policial a emergências e me-
diação de conflitos situados. Só assim é permitido aos polícias conhecer
de perto e dar conta de problemas dos bairros que, muitas vezes, ou des-
conhecem ou, quando informados, não têm orientações sobre como pro-
ceder. Por fim, o quarto princípio implica que a Polícia deve também
ajudar os cidadãos dos bairros a resolver os seus próprios problemas, evi-
denciando desse modo como as soluções para aspetos criminais locais
não dependem apenas da responsabilidade policial e, por consequência,
penal. Ainda assim, para os autores, há muito por fazer neste quarto do-
mínio que implica coprodução da segurança local e participação dos ci-
dadãos nos processos de decisão do policiamento.

Se procurarmos refletir a presença destes princípios gerais na PSP, e em
particular na história recente do PP em Portugal, rapidamente nos aperce-
bemos de que no seu conjunto qualquer um deles se mantém muito inci-
piente. Façamos esse exercício. O último ponto, porém, a participação dos
cidadãos nas decisões para o policiamento, merece particular atenção pois
é o mais ausente em toda a reflexão e adoção do PP em Portugal.

Descentralização organizacional

A respeito do princípio de descentralização organizacional, pode dizer--se
que a polícia em Portugal atravessa um certo paradoxo. Esta é hoje muito
centralizada, não escapando a tendências de governamentalização e anseios
de centralismo que afetam em particular a Europa (Newburn 2008). No
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entanto, as polícias nacionais estão muito disseminadas e presentes, embora
de forma desigual, por todo o território nacional. Devido a esta caracterís-
tica do policiamento generalista no país ser repartida entre duas grandes
forças de segurança, a GNR e a PSP, mantiveram-se pequenas unidades
distribuídas por todo o território, as denominadas «esquadras» e «postos»
— que na soma de ambas as instituições podem chegar a mais de sete cen-
tenas.5  Tal tensão entre os poderes e decisões centralistas e operacionalida-
des regionais e locais pluralistas, leva a que as inovações surjam como mi-
croinovações sem uma linha estratégica coerente, aspeto que se torna ainda
mais evidente quando sujeito à comparação, situada num passado recente,
com casos como Espanha, França e Canadá (Oliveira 2006, 306). Ainda
assim, têm sido sistematicamente evidenciados dilemas da proximidade
policial em vários países da Europa continental (AAVV 2000).

A descentralização do dispositivo parece ser condição sine qua non
para a implementação de reformas de aproximação às comunidades e
aos cidadãos. Não obstante, ela é constantemente travada pela força da
centralização e da administração das polícias que também se viu refor-
çada na última década. Na PSP, caso que conheço melhor, tal deu-se so-
bretudo depois da Lei orgânica n.º 5/99, que criou a Direção Nacional
para a qual todo o dispositivo do policiamento local está voltado. Por
isso escrevi já anteriormente que talvez não existam outras instituições
policiais onde seja tão expressa a tensão entre a unidade e a pluralidade
do sistema como na PSP e também na GNR (Durão 2010a).

No país, quando se fala em proximidade policial, surgem à cabeça a
PSP e a GNR, relegando para segundo plano as polícias municipais, por-
ventura com projetos inovadores ao seu nível. Na verdade, a ligação entre
as polícias de Estado e os poderes locais também não se tem efetuado de
forma clara. Os autarcas veem na criação de polícias municipais que, à
exceção de Lisboa e do Porto, têm histórias recentes, uma oportunidade
de definir e participar nas decisões da segurança local que não encontram
junto dos maiores corpos de polícia, tendencialmente voltados para as
suas administrações centrais e para a auscultação governamental.

As esquadras em geral não conquistaram uma autonomia plena na
definição de políticas e estratégias para o policiamento local, mantendo-
-se organizacionalmente semelhantes ao que eram no final dos anos 50,
durante o duro período do Estado Novo. As unidades locais do policia-

5 Estes dados resultam de uma estimativa que faço a partir de entrevistas realizadas
nos últimos anos com altos oficiais da PSP e da GNR, não estando divulgados publica-
mente os totais. 
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mento estão subordinadas a comandos de divisão, que por sua vez res-
pondem aos de comando regional ou metropolitano, estes estando per-
feitamente alinhados com emanações gerais da Direção Nacional e do
ministro da Administração Interna – sobretudo expostas em circulares
como ordens de serviço internas, folhas de serviço, normas de execução
permanente e outras. Ainda hoje se mantém formalmente em vigor, em-
bora com práticas reatualizadas, o Regulamento para o Serviço das Esquadras,
Postos e Subpostos (aprovado por despacho do ministro do Interior, de 7 de
dezembro de 1961). A resistência administrativa à revisão de um tal do-
cumento de base, passados quase quarenta anos de democracia, pode ser
lida à luz da negação da descentralização de competências que seriam
fundamentais para a autonomia de decisão e geração local de políticas de
policiamento. Tal indica que não foram encontrados consensos nas elites
das polícias, nos ministérios e nos governos, que permitam alargar as com-
petências organizacionais das esquadras. Isto é, a discussão da descentra-
lização de facto da polícia e do planeamento do policiamento local, em-
bora teoricamente equacionados, nunca foram colocados em marcha
(para usar uma metáfora policial/militar). Tudo isto contribui para a in-
definição estatutária e estratificação de base da PSP que, apesar das refor-
mas tecnológicas, inovações na investigação criminal e na gestão de re-
cursos humanos e materiais, a tornam uma instituição muito pouco
dinâmica do ponto de vista do policiamento local, mantendo, a todos os
níveis da estrutura organizativa, um funcionamento que obedece a uma
estreita e burocrática hierarquia de comando (Oliveira 2006, 258-265).

Num livro de revisão do mandato político, o ex-ministro da Adminis-
tração Interna definiu «proximidade» como «orientação de policiamento
que privilegia o conhecimento e a inserção na vida das comunidades, ado-
tada em oposição à anterior estratégia de retração e concentração em su-
peresquadras» (Costa 2002, 91).6  Podemos constatar que a proposta de
proximidade se aliou politicamente à recuperação de um modelo de fun-
cionamento de esquadras genéricas, territorializadas, algo que nenhum
governo ousou desde então questionar. Mas a história viria a configurar a
proximidade em Portugal mais como um conjunto de programas e pro-

6 Este refere-se a um modelo que ficou oficialmente conhecido por «divisões concen-
tradas». Na primeira metade dos anos 1990, pela mão de um governo social-democrata, foi
experimentada uma gestão do policiamento inspirada por modelos de resposta operacional
à inglesa que começaram a ter lugar na era Thatchter (1979-1990). O novo modelo de po-
liciamento mais orientado para o cidadão, desde Costa, teria arquivado na história o modelo
organizacional das referidas superesquadras. Hoje, em Portugal, modernidade confunde-se
com proximidade e proximidade confunde-se com policiamento de esquadra «de bairro».
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jetos do que como uma «estratégia organizacional alternativa» ou uma
«abordagem geral do policiamento», como acreditavam Moore (2003, 13),
Rosenbaum (2002) e tantos outros. 

Também existem limites organizacionais óbvios no plano da ligação
dos polícias individualmente aos locais que policiam. Uma certa fixação
e tempo de permanência dos polícias nas comunidades tem sido vista
como condição determinante para desenvolver redes de relação, comu-
nicação, informação e confiança com os cidadãos. Segundo as evidências
apontadas por Oliveira, no caso espanhol como no francês, a figura do
«polícia de bairro» foi investida e a sua autonomia profissional revalori-
zada (2006, 306-307). Nesses lugares é possível antecipar o desenho de
carreiras na proximidade, o que permite por fim que o PC se torne parte
da cultura policial, do entendimento do trabalho e do serviço público,
como diria Alderson (1994, 132). Nas esquadras portuguesas não obser-
vamos semelhante movimento; estas são, como dizem os polícias, «locais
de passagem» (Durão 2008ª, 415; 2011a). As unidades de polícia locais
são vistas como lugares de aprendizagem da instituição e das ruas, mas
onde a inovação e a progressão na «carreira» estancaram. Aqui os agentes
são recrutados em todo o país o que faz com que boa fatia deles, a tra-
balhar nos maiores comandos metropolitanos, vise uma transferência
geográfica para pequenos comandos, o que em boa medida é uma alter-
nativa a outro tipo de progressões que lhes estão vedadas (Durão 2011a).
Quando questionei agentes acerca dos motivos que os levavam a integrar
voluntariamente as equipas da proximidade nas esquadras, apercebi-me
de que um certo cansaço da patrulha regular, os horários diurnos e a
maior facilidade de gestão familiar eram mais frequentemente referidos
do que o serviço policial em si mesmo. A seleção dos agentes, por parte
dos comandantes, é sensível a compensações informais ou a dificuldades
pessoais para levar a cabo as atividades regulares da patrulha. É frequente
encontrar nas equipas agentes mais velhos, jovens mulheres, mulheres
que entretanto se tornaram mães. A formação ou competência pessoal
reconhecida para o desempenho da proximidade nem sempre se tornam
elementos determinantes na seleção. A referência de tarefa-padrão na es-
quadra é sempre a patrulha regular onde, em última instância, qualquer
agente tem sempre lugar garantido.

Acontece amiúde que uma vez a trabalhar em equipa os agentes da
proximidade perdem contacto e coordenação com os demais agentes e
chefes de esquadra (Durão 2008a, 124-126). Creio que neste caso a sen-
sação de serem considerados «menos polícias» pelos demais patrulheiros
decorre mais dessa descoordenação organizacional, e da menor inclusão
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no trabalho tradicional de resposta a chamadas, do que à vertente «so-
cial/assistencial» dos programas, aspeto que parece ter perdido poder ex-
plicativo na última década. É de notar que a vocação «assistencial-direta»
da Polícia não é uma novidade. Esta dimensão está alicerçada na história
das polícias europeias e nunca deixou inteiramente de fazer parte do man-
dato profissional dos patrulheiros (cf. Reiner 1985, 1996; Emsley e Wein-
berger 1991; Emsley 1996).

Os comandantes locais, por seu lado, enfrentam hoje uma situação
particular. Jovens oficiais saídos da academia começam por comandar as
unidades locais de policiamento. Mas rapidamente estes aprendem, ou
lhes lembram, que não é ali que irão «fazer carreira». As esquadras repre-
sentam para eles uma espécie de estágio de comando. Por isso em muitos
casos quem de facto conhece a área e acaba por assumir um papel proe-
minente, sem o respetivo estatuto oficial reconhecido, são os adjuntos
do comandante, da carreira de chefes e que, eles mesmos, já foram agen-
tes. Estes acabam por ficar mais tempo nas mesmas unidades, mas so-
bretudo por não terem para onde progredir. No entanto, falta-lhes a atua-
lização e a sensibilidade que, enquanto cadetes e aspirantes, os mais
jovens oficiais, os comandantes, tiveram durante os cinco anos consecu-
tivos e obrigatórios de formação avançada no Instituto Superior de Ciên-
cias Policiais e Segurança Interna.

Policiar com objetivos

O segundo princípio do PC, o policiamento por objetivos, em si mesmo
é, ao contrário do que se imagina, dada a popularidade dos escritos de
Goldstein (1990), o que representa uma menor inovação no PC (cf. Sko-
gan e Hartnett 2005, 429). Este é também um dos calcanhares de Aquiles
do policiamento local em Portugal, dado que sem descentralização or-
ganizacional o policiamento por objetivos não extravasa o plano retórico.
Num dado tempo histórico de lançamento do policiamento moderno,
geralmente situado entre fim do século XIX e anos 1920, a orientação para
a resposta rápida a chamadas permitiu uma série de conquistas organiza-
cionais e políticas; permitiu sobretudo o controlo interno dos polícias
numa atividade tão discricionária. Hoje, este modelo de policiamento é
um impedimento a inovações, dada a sua «naturalização», no sentido
douglasiano em que certos sistemas de classificações sociais, neste caso
historicamente construídos, tendem a criar certas fixações institucionais
(Douglas 1987). Isto é, há uma tendência intuitiva para o entendimento
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da patrulha como tarefa de resposta a emergências e chamadas e não
como meio de produção de objetivos de policiamento local. Tal como
descrito no ponto anterior, as equipas de proximidade em vez de impli-
carem uma reorganização e consequente reorientação dos objetivos do
policiamento vieram somar-se, de modo periférico e em muito menor
número, a um esquema tradicional e aleatório de patrulha (cf. Leitão
2001).

Em Portugal, num país que celebra fracos índices criminais nos seus
registos oficiais, onde o maior volume de incidentes se passa a nível da
pequena criminalidade e, logo a seguir, na violência entre pessoas, a pro-
ximidade parece afigurar-se como um modelo de policiamento ade-
quado.7  Todavia, como fica expresso na investigação de Oliveira (2003,
2006), não tem havido um impacto claro das estatísticas criminais nas
políticas públicas para a segurança. Estas estão mais suscetíveis a altera-
ções provocadas por ciclos da conjuntura política e calendários eleitorais,
bem como a mitigadas pressões sociais e influência de casos mediáticos,
o que tende a caracterizar as intervenções em matéria de política e legis-
lação de segurança como normativas e reativas.

A ideia de «prevenção» tem sido a grande linha mestra das polícias
generalistas em Portugal, mesmo se acompanhada por um incremento
da investigação criminal, que até aos anos 1990 tinha nestas polícias um
quadro legal muito limitado. Todavia, a ideia de prevenção tende a con-
fundir-se frequentemente ou com a simples disposição de elementos far-
dados na rua, perpetuando ideias tradicionais de patrulha ou, ainda e
cada vez mais, com a realização de operações de fiscalização e ao trânsito,
frequentemente mediatizadas, com resultados quantificados e tornados
portanto bem visíveis. Neste sentido, o conceito de «visibilidade» tem
sido muito promovido e confundido com o de proximidade. No relató-
rio final da legislatura do XIII Governo Constitucional, o policiamento
de proximidade tinha por objetivo «dar uma nova visibilidade às forças
de segurança» (cf. Oliveira 2006, 297). Ou seja, mais uma vez se verifica
que a proximidade serviu sobretudo para relançar a Polícia enquanto ins-
tituição de Estado, evidenciando-se em abstrato como a principal agência
promotora da paz pública. 

7 Recorrendo a dados do Eurostat, no Relatório de Segurança Interna defende-se que
Portugal apresenta o melhor rácio – 37,7 crimes por mil habitantes — claramente abaixo
da média da União Europeia (a 15) que regista um rácio superior a 69 crimes por mil ha-
bitantes (RASI 2010). 
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Por isso, quando inquiridos sobre o que fundamenta o PP, o conjunto
de mais de 100 polícias que entrevistei ao longo dos anos refere uma amál-
gama de ideias dificilmente operatórias e até contraditórias entre si. Assim,
o PP resulta num «conceito-contentor», como bem avançou Marleen Eas-
ton (no prelo), albergando diversas iniciativas que de algum modo colo-
cam os polícias em contacto com cidadãos. Para alguns oficiais e opera-
cionais que conheci, verdadeiros «militantes da proximidade», tal como
lhes chama Katane (2002, 73), esta deveria ser uma nova filosofia de po-
lícia, obrigando a uma futura reorganização extensiva a toda a força poli-
cial. Para outros, a proximidade é vista como um entre outros modelos
de policiamento que se pretende inovador, mas que apenas parcialmente
pode ser aplicado, através de programas especiais para grupos sociais es-
pecíficos. Para um terceiro grupo, proximidade não é mais do que pre-
venção, visibilidade e presença policial nas ruas. Para um quarto grupo
esta pode ser vista como tática utilitarista do policiamento, uma forma de
chegar mais próximo de potenciais informadores e ter, consequentemente,
mais informação para agir sobre a realidade. E, finalmente, o entendi-
mento mais comum que encontrei face à proximidade policial tende a
desvalorizar a sua modernidade: a proximidade não seria mais do que o
«bom e tradicional patrulhamento», uma «extensão do que a polícia sem-
pre foi», «o trabalho da polícia na rua, capaz de responder aos anseios e
problemas dos cidadãos», «a essência mesmo da patrulha», como me dis-
seram oficiais, chefes e agentes mais antigos na organização.8

Alguns autores têm relativizado essa visão gloriosa do passado do pa-
trulhamento. Como refere Moore, muitas táticas desse «bom policia-
mento [...] raramente eram reconhecidas pelos supervisores ou pelo sis-
tema administrativo da organização como policiamento efetivo, e
permaneciam ocultas e desconhecidas. Por essa razão, eram mais inco-
muns do que deveriam ou poderiam ser» (2003, 142). Mais, muitas vezes
alegar que a inovação repete aspetos fundamentais da patrulha tradicional
significa apenas travá-la. Mesmo que inspirada por aspetos do trabalho

8 Também os teóricos têm legitimado estas formas do policiamento a partir da ins-
crição numa tradição modernista da polícia inglesa, tendo esta criado uma imagem con-
sensual e positiva com Bobby Peel e os seus primeiros comissários da cidade de Londres,
nas primeiras décadas do século XIX. Tal viria a ganhar novo relevo no pós-guerra com as
team policing em Aberdeen e as unit beat policing em Coventry (Sherman 1987). Todavia,
há uma outra narrativa das origens que aponta uma tradição napoleónica, para a chamada
«experiência latina», que teria desenhado sistemas policiais centralizados e nacionais, con-
trolados pelo Estado e menos assentes num policiamento socialmente consentido (Eas-
ton, no prelo; Gomes et al. 2001).
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policial genérico e preventivista, o que a proposta de proximidade policial
oferece numa sociedade democrática nunca poderá ter paralelo com o
que ofereceu numa sociedade dominada por um regime ditatorial, como
foi o português entre 1933 e 1974.9

Quando se reduz, porém, o policiamento de proximidade a uma ideia
ou intenção voluntarista corre-se o risco de transformá-lo apenas em mais
uma «metáfora mobilizadora» dos tempos atuais, como defenderam
Wright e Shore (1997, 20). O efeito mobilizador de palavras como estas
advém do facto de, pela simples enunciação, elas, e os seus agentes enun-
ciadores, se apropriarem de sentidos positivos e de uma legitimidade de-
mocrática que, na prática, não se configura. 

Durante a década de 2000 a noção de visibilidade policial parece ter
contribuído para engolir e tornar mais ambíguo o conceito de proximi-
dade no país. Até porque esta se fez acompanhar de medidas táticas. 
À entrada de 2000, e durante vários anos, muitas esquadras tiveram um
«carro visível» que circulava ao mesmo tempo que o «carro-patrulha». Os
agentes deviam estar nas ruas, a pé e em lugares específicos, a «produzir
visibilidade», dizia-se, sem que tal tenha implicado uma reflexão mais apu-
rada dos objetivos do policiamento local (Durão 2008a, 137-138). Não é
estranho que tal deriva se tenha dado, na medida das limitações da reor-
ganização policial que discuti no ponto anterior. Neste mesmo sentido, a
inclusão mais recente de sistemas de videovigilância no policiamento
aponta esta deriva da proximidade face à visibilidade (cf. RASI 2010, 235).
Existem porém diferenças. A visibilidade policial depende essencialmente
de decisões administrativas tais como: abertura de novos recrutamentos
de pessoal, planeamento centralizado, uniformizado e em linha de co-
mando do serviço diário dos polícias «na ponta», disponibilização de mais
meios materiais e tecnológicos, entre outros. Já a proximidade depende
de algo mais, implica uma prospeção local para saber o que policiar e
como planear o policiamento. Isto leva-nos ao terceiro ponto.

Policiar comunicando 

Este ponto sublinha a importância dos canais de comunicação entre a
Polícia e os cidadãos para o policiamento comunitário, com práticas de
auscultação regular das populações. Em Portugal temos visto que os pro-
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9 Esta parte retoma discussões iniciadas em Durão (2008a, 139-148; 2009; 2010a,
2011b). V. também artigos online, em acesso aberto, Durão (2011c; 2012). 
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gramas da proximidade policial têm sido implementados de cima para
baixo, mas também num sentido unidirecional, de dentro para fora das
instituições policiais. Estes têm a virtude de ter sido institucionalizados,
não podendo assim ser facilmente desmantelados por decisão interna.
Mas ao se afirmarem «por decreto» estes escapam à criação de práticas
criativas, inovadoras e continuadas com empenho local. As equipas da
proximidade são em geral organizadas como periferias da patrulha: têm
diferentes horários, não comunicam obrigatoriamente entre si, não re-
caem sobre elas exigências de organização que vão além de relatórios de
execução ad hoc simplificados. Deste modo, os canais criados pelos polí-
cias individualmente são entendidos como canais informais de comuni-
cação, dependentes do interesse ou da simpatia de agentes isolados e da
adesão espontânea dos contactados nos locais. 

É inegável que algumas inovações podem desde logo ser detetadas a
partir das práticas de trabalho quotidiano das equipas de proximidade.
Os agentes nas suas tarefas quotidianas aprendem a cidade e as comu-
nidades locais, os bairros, de modo diferente dos demais patrulheiros.
A etnografia densa permitiu ilustrá-lo (Durão 2008a, 139-154; 2008b;
2009; 2010b; 2010c). Todo o seu trabalho tende a realizar-se com base
em interações pessoais e assenta na manutenção de algum tipo de con-
tinuidade dessas relações. O problema é que estas estão sujeitas à inter-
rupção frequente das transferências de pessoal, dificultando o aprofun-
damento e a implementação dos mesmos polícias nos mesmos bairros.
O trabalho de proximidade depende da iniciativa dos agentes e dos ca-
nais de comunicação que estes mantêm abertos, quer com cidadãos iso-
lados quer com associações e outras instituições locais. Para tal, os agen-
tes precisam de ter um conhecimento itinerante e relacional dos bairros.
Mas como seria de esperar, depois do que foi dito, a ativação da identi-
dade local dos agentes é, ao contrário de outras experiências bem-suce-
didas, menos determinante neste processo. Em Portugal os polícias
podem ser recrutados em lugares diferentes e distantes daqueles onde
irão trabalhar grande parte das suas vidas. Este é porventura um dos as-
petos mais difíceis de gerir pelo programa. Nas suas disposições práticas
– que diferem muito das de patrulheiros, cujo trabalho é mais ativado
por chamadas ou por informações anónimas que não dependem da ini-
ciativa dos agentes – as tarefas dos agentes da proximidade estão centra-
das numa gestão territorial e numa circulação planeada por um certo
perímetro urbano, o que leva a que estejam tão assentes em inovações
individuais como dependentes de ordens e diligências internas emana-
das da própria organização policial. 
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São detetáveis alguns limites de abrangência do trabalho da proximi-
dade no plano da comunicação local. É partilhada na polícia e nas es-
quadras a ideia de que os contactos com escolas, idosos, comerciantes,
se dão num processo espontâneo, um pouco ao sabor dos acontecimen-
tos. As informações trocadas entre polícias e cidadãos sobre os lugares
acabam por não ter efeito direto no planeamento do policiamento local
(Durão 2011b; Cunha e Durão 2011). Do prisma dos polícias, estas in-
terações servem frequentemente para minimizar tensões do trabalho po-
licial, muito dado a uma certa conflituosidade latente que sobressai da
análise do ethos policial e do trabalho nas esquadras (Durão 2008a, cap.
3). Neste sentido, a maior parte das equipas da proximidade acaba por
gerir o seu trabalho como os patrulheiros, a partir de emergências «assis-
tenciais» que entretanto lhes surgem no seu dia-a-dia, sem uma fixação
integrada de planos e objetivos contextualizantes.

Mesmo quando são pedidos relatórios aos agentes, estes tendem a ser
meramente descritivos e ilustrativos, ousando menos apontar aspetos so-
ciais e policiais a tratar. Sabe-se que esses relatórios acabarão por ter re-
duzido efeito no âmbito do planeamento do policiamento local. Em
geral o PP é ativado a partir da ideia de «visita» e de «consulta», não tanto
no prisma de reuniões, auscultação e apontamento de soluções que ob-
rigariam a envolver no planeamento do policiamento os cidadãos, lide-
ranças e restantes entidades e autoridades locais responsáveis. O que a
maior parte dos agentes nestas equipas me transmitiu ao longo dos últi-
mos anos é que o ónus do policiamento local recai todo sobre os seus
ombros, não conseguindo o apoio formal e prolongado das chefias para,
em tempo útil, avançar com novas formas de solução para problemas.
Neste sentido, os polícias de proximidade acabam por adotar um papel
de manutenção de ordens morais, sendo o caso mais flagrante o das es-
colas, evitando com a sua presença, e muitas vezes apenas quando se en-
contram fisicamente presentes, alguns problemas de violência e crimina-
lidade mais evidente. A isso chamam genericamente prevenção. Mas
sobretudo nas maiores escolas públicas do ensino secundário, como a
sua penetração é muito limitada, os polícias não criam planos evidentes
para intervir em matérias que noutros contextos – como nos bairros «sen-
síveis» – se afigura como matéria policial (Cunha e Durão 2011). Assim,
o polícia de proximidade é visto como o curioso que ocasionalmente
propõe ações de sensibilização sobre segurança genérica ou mais parti-
cular – como a prevenção do uso de estupefacientes ou a prevenção da
violência entre jovens – mas que não vai muito mais longe nas suas res-
ponsabilidades de planeamento do policiamento local. 
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Todo o processo indica que a discussão sobre o policiamento assume
um movimento centrípeto, em vez de se desenvolver num movimento
mais expansivo e centrífugo. A discussão é interna e institucional. «A pro-
ximidade depende da vontade de cada agente», dizia-me uma vez um
adjunto do comandante de esquadra. Com tudo nas mãos, uns agentes
vão mais longe do que outros no trabalho que fazem e a pluralidade de
possibilidades amplia-se, mas só até certo ponto. Quando os agentes se
apercebem de que «neste serviço estamos entregues a nós próprios»,
como me disseram, muitos, desapontados, pedem para voltar para as ta-
refas da patrulha. Aos «militantes da proximidade» (Katane 2002, 73),
juntam-se assim os desiludidos da proximidade; agentes ou chefes que
esperavam conquistar autonomia e inovação no policiamento, que por
se verem isolados não conseguiram almejar. Conheci vários polícias em
Portugal que se reconheciam plenamente nos novos modelos de policia-
mento, mas não no que deles restava na prática organizacional e na sua
leitura política.

Mesmo que formalmente supervisionados, os agentes mais ativos nes-
tas equipas reconhecem que estão organizacionalmente limitados – isto
é, a polícia não está para eles como está para a patrulha. O tempo histó-
rico da experiência ainda não parece ter ultrapassado a decisão adminis-
trativa e a implementação vertical de algo que se caracteriza por ser emi-
nentemente do plano do funcionamento local. Todo esse apoio
institucional baseado numa cadeia interna de funcionamentos perfeita-
mente regularizada e com rotinas definidas não tem sido fácil de obter
em programas mais abertos e flexíveis como a proximidade. Todavia,
neste caso, a proximidade surgiu como algo que se anexou a um sistema
e a um modelo de organização que, à parte das inovações trazidas pela
abrangência de competências na investigação criminal, pouco se trans-
formou.

Participação dos cidadãos no policiamento

Neste sentido, o quarto ponto — a discussão do lugar dos cidadãos no
planeamento e tomada de decisão no policiamento e definição de políticas de
segurança em Portugal – é o que se mantém mais embrionário no país.
Todos os autores que escrevem sobre o PC ou o defendem revelam que
a inclusão dos cidadãos nas políticas públicas do policiamento é um dos
sensores mais determinantes para aferir da qualidade das mudanças deste
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serviço.10 O PC tem em princípio duas características particulares. Este
conta com um maior apoio das populações locais e de cidadãos à ação
policial do que as técnicas de policiamento convencional – o que implica
mudanças estratégicas, novas políticas, mais responsabilidade e mudanças
na base da legitimidade que os polícias encontram junto dessas popula-
ções (Moore 2003, 140). Em segundo lugar, e simultaneamente, o PC
atua nas realidades locais tendo por base um entendimento diferente dos
usos da ação e da autoridade policial, envolvendo técnicas de comuni-
cação e de negociação policial, o que implica que tal policiamento para
se efetivar tem de desenvolver níveis de cooperação e de compromisso
local com imaginação e inteligência (Skolnick e Bailey 2002; Sparrow,
Moore e Kennedy 1990; Moore 2003, 142). Idealmente, de acordo com
a comparação de modelos proposta por Fielding, se num caso a autori-
dade é imposta pela lei e a Polícia é vista como agência do sistema de
justiça criminal, no PC a autoridade deve ser objetivamente delegada
pela sociedade e pelas comunidades locais, ainda que garantida pela lei,
passando a Polícia a ser uma agência de governo local e da própria co-
munidade (1995, 198). Deste modo, o PC não passa apenas por estabe-
lecer contatos com as populações, mas por mantê-los e nutri-los ativa-
mente (Fielding 1995, 80).

Em Portugal, o PIPP surgiu a relançar a ideia de equipas de proximi-
dade, recentrando a importância dos agentes na Polícia e dos objetivos
específicos de um trabalho que à partida não deveria ser aleatório, como
era na patrulha, mas sim dirigido para determinados fins, com a ajuda
dos cidadãos. Mas o programa teve deste ponto de vista dois efeitos
menos positivos: por se centrar em microequipas de policiamento con-
tribuiu para a periferização da inovação que podia ser trazida para a Po-
lícia e para a sociedade em geral com as filosofias do PC. Tornou este
policiamento um mero eixo complementar de formas tradicionais de po-
liciamento, muito reduzido em número de efetivos e em investimento
nas esquadras e, portanto, limitado na sua autonomia para criar verda-
deira inovação a nível local.11  O descontentamento da oficial que entre-

10 Existe toda uma gama de «civilismo» presente no policiamento a analisar. Easton
(no prelo), a partir do exemplo belga, diferecia-a da seguinte forma: os civis contratados
pelas polícias, a leitura dos polícias de exigências dos cidadãos e o policiamento por civis
(de tipo miliciano). Seguindo Skogan e Hartnet (1997), o princípio de participação dos
cidadãos é mais restritivo e diz respeito à abertura e manutenção de canais de comunica-
ção, relação e decisão entre polícias e cidadãos.

11 Da leitura do RASI (2010) conclui-se que existem 1000 agentes no PIPP. Já na
GNR, os núcleos de investigação e apoio a vítimas de violência específica contam com
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vistei, expresso na primeira secção deste texto, traduz este paradoxo
criado pelo próprio desenho do programa. O segundo efeito foi o de as-
sociar o PP a «grupos sociais de risco» – comunidade estudantil, idosos,
mulheres vítimas, comerciantes locais – e com isso sublinhar implicita-
mente a ideia de que apenas os mais vulneráveis e também os mais visa-
dos – como no caso das ourivesarias, alvo preferencial do programa «co-
mércio seguro» — podem ter acesso a serviços de proximidade, excluindo
uma série de outros potenciais interessados em alargar o seu conhe -
cimento e comunicação com os decisores das políticas policiais locais.
Não menos importante foi o consequente afastamento de uma reflexão
mais lata que implicaria uma relação substantiva entre o policiamento e
a vida urbana. É notória a forma como o PP em Portugal não envolveu
de forma sustentada uma reflexão entre as polícias, as minorias étnicas,
as comunidades de migrantes e os mais pobres – relações desde há muito
fixadas na literatura mais clássica da especialidade (Banton 1973). Tal le-
varia a ampliar a reflexão sobre a implementação de estratégias e táticas
do PC em bairros e lugares onde outras formas de policiamento, embora
muito presentes, não parecem surtir o efeito desejado e continuam a dis-
tanciar e a hostilizar mutuamente ambos os atores em presença (Chaves
1999; Fernandes 2002; Cunha e Durão 2011).

Tem-se discutido como o trabalho de aplicação da lei dos polícias é
seletivo, talvez uma das mais importantes descobertas empíricas de sem-
pre (Klockars 2005, 445). Esta reflexão é de tal modo central que o pró-
prio PC deu origem a um novo conceito, o de policiamento da diversi-
dade e de comunidades em risco (Johnston 2000). Autores como Alan
Wright defendem a ampliação da ideia de PC para a de «justiça comuni-
tária», onde só um alto nível de reciprocidade entre as agências e os in-
divíduos envolvidos permite combinar a normatividade de certos méto-
dos disciplinares com justiça restaurativa (2002, 148-152).

Várias iniciativas e programas surgiram entretanto também em Por-
tugal, tentando colmatar essa ausência. Os mais notórios são o «programa
escolhas» – criado em 2001 por resolução do Conselho de Ministros, ge-
rido pelo Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI) com vista à prevenção da criminalidade e à inserção social de
jovens de bairros precários; programa que celebrou a sua quarta geração

22 equipas de 339 elementos e ainda  606 no programa «Escola Segura». Em termos per-
centuais globais, tendo a PSP um total de efetivos de 23 109 (Balanço Social 2010) e a
GNR 24 192 efetivos (Balanço Social 2010), a percentagem de representação destes pro-
gramas mal ultrapassa uma proporção de 4%. 

03 Polícia, Segurança Cap. 3_Layout 1  10/8/12  4:54 PM  Page 118



Policiamento de proximidade em Portugal: limites de uma metáfora mobilizadora

119

em 2012 — e os «contratos locais de segurança». A jovem experiência dos
contratos, aproximados às experiências francesas, traduz também limites
à participação dos cidadãos. Estes são celebrados entre o Ministério da
Administração Interna, governadores civis (figuras políticas entretanto
extintas em 2012) e presidentes de câmaras municipais, envolvendo as
forças de segurança, instituições e associações locais em várias autarquias
de diferentes distritos nacionais.12  Em 2008, ouvia-se pela primeira vez
falar em «segurança integrada e comunitária» (Pereira 2010, xvii). Todavia,
o conceito dominante não é participação, mas sim parceria.13  Nestas ex-
periências continua a não se observar uma descentralização das estruturas
institucionais. Embora os contratos locais tenham características muito
diferenciadas, pelas observações e visitas que efetuei ao longo dos últimos
anos, tudo indica que a tomada de decisões se manteve centrada em pou-
cos atores – polícias, poderes locais, empresas e associações — sem que a
prática de envolvência de comunidades e cidadãos passe de facto para a
linha da frente. Ações episódicas, rituais e comemorativas, superam prá-
ticas continuadas e criativas de relação entre as polícias e os cidadãos.

Pode dizer-se hoje que o PC em Portugal não foi suficientemente
longe. A maior parte dos polícias continua a não se ver envolvida em
qualquer projeto que amplie de forma estrutural a sua noção de serviço
público, por um lado, e a inclusão dos anseios dos cidadãos nas políticas
de segurança, por outro. Como se depreende, o quarto princípio prático
do PC tal como discutido por Skogan e Hartnet surge como algo ausente
no panorama do policiamento local. Como bem lembra Easton (no
prelo), a participação cidadã não é nunca unitária nem homogénea. Ela
enfrenta o paradoxo da representatividade e dos monopólios profissio-
nais. Mas para ser levada a sério a participação implica várias etapas de
implementação gradual que vai da informação, consultoria e conselhos
à coprodução e codecisão do policiamento – isto é, com efetiva partilha
de algum poder entre o Estado, os polícias e os cidadãos.

12 Em 2010, contavam-se 35 contratos assinados com autarquias de nove distritos di-
ferentes, cobrindo mais de 10% dos concelhos do país (RASI 2010, 235). Todavia, no re-
latório nada se diz sobre as particularidades do policiamento destes projetos locais. Se é
referida a intenção de reforço da confiança das populações nas forças de segurança, através
da celebração destes contratos, não há no texto uma palavra sobre o envolvimento dos
cidadãos em tais projetos.

13 Note-se que na avaliação do PIPP os inquiridos foram designados como «clientes
externos e internos» da Polícia, não de públicos, cidadãos ou polícias (Lisboa, Dias e San-
tana 2007). Uma reflexão sobre os perigos e derivas de tal conceptualização para a reflexão
sobre políticas e administração pública pode ser lida em Mozzicafreddo (2001) e Oliveira
(2006, 45-52).
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Tal leva a concluir que as mudanças no funcionamento do policia-
mento em Portugal nas últimas décadas se desenvolveram sobretudo no
plano administrativo, a nível burocrático-institucional: capacidade de
criar canais organizacionais e burocráticos internos, prudentes e estáveis.
Tal tem adiado a necessidade de criar, de modo mais substantivo, canais
de relacionamento dos polícias com a sociedade envolvente. Como se
defendeu na introdução a esta obra, a discussão do policiamento em Por-
tugal tende a resvalar sistematicamente para uma discussão sobre a insti-
tucionalidade da Polícia portuguesa, sem consequente discussão sobre o
seu reconhecimento social (Durão e Darck neste volume).14

Em algumas esquadras, longe de serem a maioria, certos canais de co-
municação acabaram por se configurar também para o exterior, devido
a necessidades de resolução de emergências policiais. Mas estes estão, no-
vamente, centrados em relações interinstitucionais. No caso do programa
«Escola Segura» são os interlocutores «institucionais» das escolas; no caso
das crianças em risco são as CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens em risco); no caso dos «idosos em segurança», as Misericórdias
e os Centros de Dia das freguesias locais, etc. Estes são canais que para
serem ativados dependem, mais uma vez, da vontade individual de agen-
tes, esta muito limitada por variações e constrangimentos organizacionais
da Polícia. Ou seja, não existem, aos mais diversos níveis, modelos de
coparticipação na definição das políticas de policiamento. A relação es-
tabelece-se mais frequentemente caso a caso; não envolve várias autori-
dades e vários tipos de cidadãos, associados ou não entre si. Para tal se-
riam necessários modelos de implementação que não se configuraram
em Portugal: «cafés da Polícia» (Brown e Isaacs 2005), reuniões e assem-
bleias gerais e abertas em locais simbólicos dos bairros, não apenas nas
suas instituições (Fielding 1995), para dar apenas dois exemplos. Segundo
Alderson, o PC requer pelo menos três elementos para funcionar: con-
selhos comunitários, cooperação entre agências e, por fim, agentes a tra-
balhar especificamente e regularmente nos mesmos locais. Estes arranjos
implicam espírito de liderança e compromisso de disseminação da infor-
mação para públicos locais, isto é, a manutenção de um verdadeiro es-
quema de participação (1998: 128).

14 É de notar que mesmo no período de austeridade financeira atual, marcado por
uma crise social crescente e previsível aumento da criminalidade, mais do que propostas
e planos de policiamento, as mudanças nos horários dos polícias, descontentamentos vi-
síveis e toda a dimensão de gestão dos recursos humanos ganha maior destaque na media
(cf. «Sindicato da PSP marca vigília contra ‘imposição’ dos novos horários de trabalho»,
in jornal Público, 31 de janeiro de 2012).
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Em Portugal a Polícia não tem mantido formas regulares e organizadas
de comunicação com vista à partilha de informação e do seu poder de
decisão, aspeto que transcende em larga medida a normatividade com
que os programas de PP se impuseram nas esquadras, sem lhes oferecer
os meios para poder reformar e reimaginar o policiamento. Tal é tanto
mais evidente quando verificamos que, como vi acontecer em várias es-
quadras, mesmo a informação avulsa que chega às esquadras, por iniciativa
de cidadãos locais, com queixas, informações locais ou pedidos de auxílio,
tende a ser arquivada sem grande interesse ou consulta. Como confirma
Wright, quando não existe vontade por parte dos polícias e das polícias,
a partilha de decisões e de poder nunca chega a ter lugar (2002, 147).

Novos e velhos mitos do policiamento 

É preciso notar que o PC surgiu associado a alguns mitos, desde logo
a noção de que existe algo de particular na relação das polícias com a co-
munidade que não está presente noutras dimensões do social. Desde o
século XIX que entre as sociedades industriais a «comunidade» é encarada
como algo mais imediato na experiência sensível do que a «sociedade».
É bom lembrar que a ideia de «sociedade», por sua vez, teve também até
ao século XVIII este sentido mais imediato, quando comparada com o
«Estado» ou o «Reino». Mas podemos dizer que na viragem para o sé-
culo XIX «comunidade» tornou-se o termo escolhido para experiências
alternativas de alguns grupos humanos (Williams 1976, 75-76). Comuni-
dade é hoje um termo persuasivo e envolvente usado para descrever um
conjunto de relações interpessoais. Pode também ser usado para descrever
um conjunto de relações sociais alternativas.15 O conceito faz crer que as
relações em comunidade são diferentes das relações em sociedade. As re-
lações comunitárias seriam assim baseadas no status e não no contrato,
nos modos e não na moral, em normas e não em leis, em entendimentos
e não nas regulações (Klockars 2005, 449). Assim, sobressaem duas difi-

15 O sociólogo alemão Ferdinand Tönnies (1957 [1887]) teve influência na forma
como no final do século XIX se começaram a sublinhar algumas ideias associadas ao que
chamava dois tipos básicos de organização social, a comunidade (Gemeinschaft) e a socie-
dade (Gesellschaft). Por um lado, a ideia de que a «comunidade» autoriza relações inter-
pessoais mais diretas, mais totais e significantes. Por outro lado, a crença de que o Estado
e a sociedade sublinham relações mais instrumentais, formais e abstratas. Mas o que é
mais importante reter é que ao contrário de outros termos da organização social – como
Estado, Nação, sociedade – «comunidade» não tem hoje um par negativo. Este conceito
parece resistir a um uso desfavorável.
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culdades no trabalho policial quando se substituem entidades geográficas
e sociais como os bairros pela mais elusiva ideia de comunidade. A pri-
meira é a dificuldade em configurar a responsabilidade territorial de cada
polícia, que na maior parte das vezes é mais situada do que aquela enti-
dade implicada na noção de comunidade. A segunda dificuldade está em
saber quem define o que é a comunidade, que delimitações assume ou
que parte dela se considera. O que Klockars questiona é a aparente auto-
nomia que a «comunidade» pode ter para os polícias em relação a outras
entidades políticas. Tendo em mente a história da busca de controlo policial
nos Estados Unidos, o autor considera que o PC pode levar os polícias a
reforçar a sua base política, mas agora sob a ideia de partilha democrática
com os cidadãos (idem, 450-451).

«Proximidade» não tem uma história semântica e sociológica que se
assemelhe à de comunidade. Mas não é um termo pouco complexo. Pro-
ximidade é a qualidade do que está próximo. Mas o que salta à vista no
conceito é o facto de ter inscrito em si uma série de modalidades. Proxi-
midade implica aproximação, mas de forma variável: no espaço (a situa-
ção de vizinhança); no tempo (uma iminência, o que está próximo de
acontecer). Mas também se pode determinar proximidade numa dada
ordem social (aproximação social ou afetiva, isto é, familiaridade e iden-
tificação) ou pode ser mais circunstancial (proximidade numa ocorrência
ou numa relação interpessoal). Assim, estamos perante um substantivo
que pressupõe um verbo – aproximar. Nessa medida, proximidade pres-
supõe progressão do gesto. A ideia é sublinhar a atitude de aproximação
entre instâncias, relações e pessoas que à partida não estão necessaria-
mente próximas e que podem até estar distantes (no seu estatuto, inte-
resses, poder de decisão, etc.). Voltarei ao que resulta da comparação dos
policiamentos em comunidade ou em proximidade na conclusão.

Na década de 70, na maior parte dos países ocidentais, as instituições
policiais conheceram modificações que corresponderam à vontade polí-
tica de impulsionar uma nova visão no seu trabalho e organização. Vimos
na primeira parte deste texto que tais políticas surgiram em reação a um
modelo de polícia que se desenvolveu ao longo do século XX que fez com
que as polícias fossem organizadas para responder à «repressão criminal».
Mas é relevante lembrar que apesar de tudo o PC não foi suficiente para
colocar em revisão a «ideia de polícia», e no essencial, a licença e o man-
dato. Como bem notou Klockars, inspirando-se em Bittner: «A polícia
não pode ser definida pelos seus fins, mas sim pelos seus meios – a força
coerciva. Não é possível conceber uma polícia que não clame pelo direito
de forçar outros a fazer determinadas coisas» (Klockars 1985, 3). Todavia,
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uma certa vaga de entusiasmo trazida pelo PC obrigou a repensar a dis-
tribuição de uso desse poder em benefício de diferentes ideias e conju-
gações locais da paz pública. Na verdade, este tipo de policiamento pro-
meteu acompanhar reivindicações locais, cada vez mais complexas desde
finais dos anos 1960, que surgiram associadas à democratização dos ser-
viços públicos e à promessa de participação dos cidadãos nas mais diver-
sas formas de decisão do poder e instâncias do Estado. 

O que esta parte do texto demonstra é que também em sentido mais
abstrato/conceptual, e não apenas empírico, como foi discutido ante-
riormente, o PC não é facilmente caracterizável. Mesmo oferecendo re-
servas, este surgiu, sobretudo nos Estados Unidos, como alternativa re-
tórica a outros mitos que povoavam o imaginário e que continuam a
operar desde que se consolidaram as polícias modernas ocidentais, em
meados do século XX. Este é um contributo teórico inegável. Segundo
Klockars (2005), que me servirá de apoio nesta parte, estes mitos são fun-
damentalmente três. Começo pelo mito da legalização. Para vários auto-
res, a relação entre as polícias e as leis é histórica e processual, não um
dado adquirido. No início do século XX o apito, o posto de socorro po-
licial ou o bastão eram ferramentas mais usadas do que «a lei» (Haller
1976). A relação entre os tribunais, as leis e as polícias é muito menos ar-
ticulada do que se imagina. Apesar do enorme aumento de legislação de
enquadramento do trabalho policial nas últimas décadas – e em Portugal
a proliferação da ideia de que qualquer ocorrência, por mínima que seja,
deve ser registada em «auto de ocorrência», «auto de notícia» ou «parti-
cipação» e «auto de denúncia» – o controlo dos tribunais sobre a polícia
não aumentou (Bittner 1970). O uso da discricionariedade policial em
aspetos como comportamentos suspeitos, preferência por atendimento
a um certo tipo de chamadas, as relações preferenciais com umas pessoas
e grupos em vez de outros são fatores que constituem o dia-a-dia do po-
liciamento e que têm muito pouco a ver com a mera implementação
prática da lei (cf. Durão 2008a).

A militarização é o segundo grande mito policial muito baseado na
ideia de que a polícia seria um exército doméstico no combate ao crime.
Tal analogia desenhou-se a partir de três temas principais: associar os po-
lícias, sobretudo oficiais, a heróis militares; alimentar a ideia de urgência
de luta contra o crime, num tom retórico difícil de contrariar; dar aos
chefes intermédios um estatuto especial que os colocou como quase-con-
selheiros de políticos e decisores. Na Europa continental é possível afir-
mar que a relação entre o militarismo e o civilismo nas polícias se apoia
numa configuração histórica particular. O sistema policial português, ba-
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seado no essencial num desenho traçado durante o Estado Novo — se-
gundo Miranda (1997) designado como um «estado unitário regional» –
manteve e sublinhou a vários níveis, na GNR mas também na PSP, traços
de tradição militar. Neste caso, o militarismo identifica-se sobretudo a
partir da construção do próprio modelo de Estado e de um sistema de
segurança interna centralizado. Durante o Estado Novo, políticos e le-
gisladores asseguraram-se de que as diversas polícias salvaguardavam o
próprio poder de Estado, isto é, preocupando-se sobretudo com a sobe-
rania do governo do país — elo que não chegou a ser quebrado com a re-
democratização e todas as transformações das décadas posteriores. 

Enquanto isso, o Estado autorizou aos seus funcionários da segurança
(mesmo quando não em atividades policiais) o acesso a algumas garantias
e deveres excecionais, com várias semelhanças às do estatuto militar. Ou-
tras limitações surgem associadas a ambos os mitos do legalismo e da mi-
litarização: o foco policial na «luta contra o crime» revela-se uma cons-
trução histórica e política do mandato, não apenas uma demanda
popular. Segundo Klockars, esta fixação na lei e no militarismo teve ainda
o efeito de desencorajar a polícia na prestação de contas às autoridades
políticas e à sociedade em geral (2005, 447).

Por fim, surge o mito da profissionalização das polícias. Este foi tam-
bém construído com base numa analogia a grandes grupos profissionais
– advogados, engenheiros, médicos — e ao acesso da polícia a um corpo
de saberes e técnicas. Segundo Klockars (2005), isto diminuiu a capaci-
dade de intervenção do Estado nas polícias norte-americanas. Porém, nos
Estados Unidos, como em Portugal e noutros lugares, as múltiplas dire-
trizes associadas ao trabalho policial nos códigos de conduta e manuais
profissionais tendem a sublinhar o modo como os polícias se devem
comportar entre si e no seio das unidades burocráticas. À exceção do uso
da força letal, tais documentos pouco dizem acerca de como os polícias
se devem comportar face aos cidadãos.

Em Portugal esta questão tem uma leitura de ângulo diferente. Em
primeiro lugar, a história da especialização por dentro do sistema aponta
para dois tipos de polícias: a judiciária, onde a dimensão técnica e, mais
recentemente, a científica, têm sido retoricamente valorizadas, e as polí-
cias generalistas que se mantiveram muito associadas à ideia de manu-
tenção da ordem pública e de preventivismo «espontâneo» e visível,
como já sublinhei neste texto. Ainda que o alargamento de competências
de investigação criminal se tenha dado, as polícias generalistas não são
legal e socialmente designadas como «profissões», mas sim como «fun-
ções» de Estado, com uma «missão», com «estratégias» e «táticas». Deste
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modo, mantêm-se muito associadas ao serviço e também à proteção do
Estado central. Assim, podemos dizer com propriedade que o mito do
institucionalismo é mais forte nas polícias portuguesas do que o mito do
profissionalismo, embora os conceitos estejam historicamente associados
entre si.   

Um dos pontos cruciais no caso português é a manutenção de uma
ideia de polícia de Estado que se identifica como grande burocracia na-
cional que é preciso manter coesa e controlar governamentalmente. Este
entendimento comum sobre os maiores corpos policiais que em Portugal
experimentam esquemas de policiamento de proximidade, a PSP e a
GNR, faz com que se verifique uma segmentação notória e uma história
a dois tempos entre os modelos institucionais e os modelos profissionais
de trabalho – isto é, a Polícia e o policiamento. É possível e é frequente
ver surgir pensamento sobre a polícia enquanto instituição, menos sobre
policiamento (v. Introdução). A histórica falta de coordenação e segmen-
tação interinstitucional dos ministérios e das polícias tem sido apontada
como um dos calcanhares-de-aquiles do sistema português (Oliveira
2006, 266). Segundo Monet, Espanha e Portugal têm um modelo «dua-
lista e pluralista moderado». O caso de Portugal suscita dificuldades par-
ticulares devido à divisão de tutelas, a PSP e a GNR sob a Administração
Interna e a Polícia Judiciária sob tutela do Ministério da Justiça. Monet
diagnosticou algo em debate desde os anos 1990 na sociedade portu-
guesa, supondo que «[...] a situação atual corresponde a uma fase provi-
sória, preludiando uma integração total dos dois corpos» (2001, 86).

A criação primeiro do gabinete coordenador de segurança, e poste-
riormente do secretário-geral do sistema de Segurança Interna, com mu-
danças orgânicas das polícias na última década, evidenciam passos no
sentido de melhorar a coordenação interpolícias. Mas de uma forma mais
abrangente, pode dizer-se hoje que o movimento legislativo pós-anos
1980 teve sobretudo o efeito de afastar da mente dos cidadãos uma ima-
gem de instituições com polícias autoritários; o objetivo era fechar o ciclo
histórico e cultural da ditadura portuguesa. O investimento na regulação
(com a atividade da Inspeção-Geral da Administração Interna), nos es-
paços físicos das esquadras, na formação, em novos recrutamentos, e a
relativa rapidez da informatização quase integral do sistema de informa-
ções da PSP, na década de 2000, trouxeram consigo a imagem de uma
nova modernidade, não só das polícias mas também de um país em re-
construção. Era preciso abrir garantes institucionais, práticas burocrati-
zadas credíveis que voltassem a levar os cidadãos às esquadras – tornando-
-as de novo uma presença de referência nas cidades – e que obrigassem
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os polícias a registar os delitos. A própria mudança de nomenclatura do
polícia de base na PSP surgiu no mesmo sentido, pois era necessário rein-
vestir os polícias individualmente de autoridade funcional: de «guarda»
passou a «agente da autoridade» e, recentemente, a «agente de polícia». 

Todavia, quando se chega ao domínio do policiamento, é ainda do-
minante uma reflexão fechada sobre noções de estratégia e táticas de se-
gurança interna que acabam por refletir os grandes mitos da modernidade
que antes se apontaram. São estreitas as possibilidades de abrir canais de
descentralização organizacional que permitam aos vários cidadãos parti-
cipar, conhecer, informar e ser informados sobre o que os polícias fazem
e irão fazer a maior parte do seu tempo com algo que lhes diz direta-
mente respeito: o policiamento local. Só assim se pode entender como
apesar de ter um elevado número de polícias por habitante (com uma
grande fatia de difícil quantificação em serviços não policiais, é certo) os
cidadãos tendem a manifestar-se insatisfeitos com o trabalho desenvol-
vido nas esquadras. Tem sido identificada a falta de confiança na eficácia
dos vários elos da justiça criminal (Ferreira 1998, 129; Gomes 2011). Do
ponto de vista do trabalho quotidiano e da sua gestão local, tal como
tenho vindo a estudar, a esquadra continua a ser um local pouco convi-
dativo e por vezes indiferente aos cidadãos e às vítimas (Herzfled 1992;
Durão 2008a; Durão, Darck e Ferreira, no prelo). 

Para tudo isto concorre o facto de a noção de policiamento como ser-
viço público ser recente na história portuguesa. Note-se que apenas em
1999, através da decisiva lei de organização e funcionamento da PSP,
esta se consagra como uma força de segurança com a natureza de serviço
público (Lei n.º 5/99, de 27 de Janeiro; cf. Oliveira 2006, 262). Serão ne-
cessários mais reflexão e trabalho para que se desenvolvam todas as ver-
tentes que implicam o reconhecimento pleno dos polícias como «buro-
cratas de rua» pois estes são, num certo sentido, implementadores de
decisões políticas nos locais e junto dos cidadãos (Lipsky 1980). É perce-
tível uma certa falta de imaginação social em torno do policiamento local
que, em Portugal, parece estar à espera de ser reanimado.

Conclusões

Este texto começa por questionar empiricamente a presença do PC
em Portugal. Uma proximidade sem descentralização de competências e
a possibilidade de decisão de projetos de policiamento local nas esqua-
dras revela um enorme limite: a ausência de táticas integradas, com res-
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ponsabilização, falta de inserção dos polícias na vida local e, fundamen-
tal, ausência de canais de comunicação recíprocos que levem os cidadãos
a assumir algum papel nas definições de políticas de segurança locais. Tal
faz do PIPP um projeto prospetivo, adiado para um futuro evasivo,
menos centrado num plano de reformas e mudanças organizacionais
profundas. 

O trecho inicial do texto e as apreensões da oficial entrevistada de-
monstram a ambição e a dificuldade de universalismo de implementação
do PIPP: à «boa intenção» dos decisores administrativos contrapõe-se uma
certa «resistência» local. Todavia, esta interpretação deixa em aberto uma
questão prioritária: como forçar administrativamente um tipo de policia-
mento que depende tanto da criatividade dos polícias locais como da sua
resposta aos anseios de populações e cidadãos? Dito de outro modo, sem
que sejam fornecidas as condições de autonomia, com responsabilização,
aos comandantes, chefes e agentes locais nas esquadras – numa palavra,
descentralização efetiva do policiamento, mas monitorizada e controlada –
a proximidade estará ora dependente de uma reprodução sem reservas,
por parte dos «militantes» do programa, ora da resistência mais ou menos
discreta por parte de quem não se revê no mesmo. 

As experiências de introdução do PC em Portugal dos últimos dez
anos têm sido marcadas por assimetrias a dois níveis: por uma tendência
organizacional com arranjos de cima para baixo (na sua imposição ad-
ministrativa) e por um movimento de sentido unívoco, de dentro da ins-
tituição para o seu exterior (das esquadras para a sociedade). Assim, a ino-
vação do policiamento local restringe-se e é afunilada nas possibilidades
de alargamento à participação cidadã. É a própria conceção de Estado
que parece obstruir a mudança.

Cabe lembrar que tal processo não é a-histórico. Toda a narrativa ofi-
cial sobre a abertura da Polícia em Portugal gira em torno da associação
entre democracia, enquanto ordem pública e legalidade. Resvalam para
segundo plano outros entendimentos que associem a democracia ao en-
volvimento de algum nível de participação cidadã na paz pública e no
seio das decisões políticas e práticas do policiamento. Logo no início do
texto legal que define a orgânica da PSP, a Polícia de Segurança Pública
é concebida como uma «força de segurança que tem por missão assegurar
a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos
cidadãos, nos termos da Constituição e da lei» (cf. versão atualizada com
a  Lei n.º 53/2007, de 31/08). Não admira que na última década, quando
se fala em democracia na Polícia, se refira sobretudo uma atitude de pro-
gressiva abertura das polícias aos cidadãos, através dos serviços prestados,
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mas perfeitamente «enquadrados», isto é, uma conceção de polícia so-
bretudo como braço da justiça criminal e, mais ainda, da administração
interna. A questão da participação dos próprios polícias no desenho do
policiamento e de cidadãos nas políticas para o policiamento parece ser
algo difícil de operar em polícias como a PSP e a GNR, tão marcadas
pelo seu papel de defesa da soberania dos Estados e dos governos da Re-
pública e das suas burocracias nacionais. 

Na segunda parte do texto chamei a atenção para como opções con-
ceptuais surgem a reforçar os limites do policiamento detetados no plano
empírico. Se até hoje não existe uma definição fechada do que é o PC,
este teve o benefício de colocar em causa alguns mitos do policiamento
moderno, criando porventura outros intelectualmente desafiantes mas
também limitados. Finalmente, se acreditamos no poder das palavras e
dos conceitos, então não é por acaso que nuns países o policiamento
surge associado ao par «comunidade» e noutros a ideias de «proximi-
dade». Ressalto aqui, de modo necessariamente esquemático, algumas
diferenças dinâmicas entre os «policiamentos comunitários» e aqueles
que apresentei no texto, concebidos como «policiamentos de proximi-
dade» que, como se conclui, embora inspirados nos primeiros seguem
um outro curso. 

Em suma, o PC possibilita algum tipo de «pluralidade policial», isto é,
formas de governo plurais e descentralizados da segurança onde o «go-
verno» não é uma dinâmica apenas estatal e administrativa, mas assenta
numa dinâmica mais nodal de poderes (Bayley e Shearing 2005; Crawford
et al. 2005; Jones e Newburn 2006). Polícia e policiamento deixam de ser
encarados como sinónimos, verificando-se assim um deslocamento da
preocupação com a polícia para uma preocupação crescente com o poli-
ciamento, podendo este dar origem a várias formas de mercantilização/co-
mercialização (Loader 2000). Nesse sentido, a demanda local pode afetar
e transformar a administração do policiamento no seu todo, o sistema de
segurança, a organização e a gestão das polícias. Por fim, o PC, para fun-
cionar, não depende só de parcerias interorganizacionais mas também da
participação dos públicos: o fim é atrair cidadãos, associações, grupos or-
ganizados para espaços de decisão dos polícias e do Estado.

Nas experiências de PP, como se viu, as polícias e os governos de Es-
tado mantêm um estreito controlo de todo o processo, estendendo-se
mesmo ao policiamento local. Os governos de Estado e os líderes das
polícias definem as suas prioridades: definem também que demandas lo-
cais serão ouvidas, criando assim «programas» específicos para grupos so-
ciais «especiais» que deste modo segmentam. Como se viu, através da
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criação de programas e equipas, o PP não deixa de fazer aproximações
sucessivas à sociedade, mas o fim é levar o Estado e os polícias aos cida-
dãos e não o inverso. Não admira portanto que no caso português o PC,
e mesmo o PP, se apresentem sobretudo como metáforas mobilizadoras
e, no seu contexto, seja muito embrionária a inclusão de práticas de par-
ticipação dos cidadãos no policiamento e na gestão da segurança pública.
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Capítulo 4

Breve relato da jornada das polícias
brasileiras noite adentro

Os brasileiros viveram sob ditadura entre 1964 e 1988, quando foi
promulgada a primeira Constituição realmente democrática de nossa his-
tória. Alguns historiadores disputam a data, porque o regime autoritário
foi se desmontando gradualmente, ao longo de muitos anos, sem ruturas.
Este é o estilo nacional: em vez de revoluções e insurgências sangrentas,
a negociação entre as elites: espelho e fonte de nossas profundas e estru-
turais desigualdades. 

Mas não se iludam: a proverbial disposição para o diálogo interpares
não se estende para o relacionamento com as camadas subalternas e suas
demandas por equidade, cidadania, condições dignas de vida. Luvas e con-
ciliação, no vértice superior da pirâmide social; ferro e fogo, em baixo –
sempre que os velhos métodos da cooptação clientelista entram em co-
lapso.

De todo modo, a nova Carta Magna democrática consagrou o desfe-
cho da transição política. Voto, saúde, educação e assistência social pas-
saram a ser reconhecidos como direitos universais. Acabou a censura, a
impostura, a tortura. 

Pausa. Melhor voltar a fita: acabou a censura, sim, é um facto; mas a
tortura ainda convive connosco como um espectro do passado a assom-
brar o presente e a condenar o futuro à impostura da farsa política: paté-
tica repetição de nossa tragédia arcaica. 
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Monde Diplomatique, Brasil, janeiro de 2009.
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A diferença é que, nos anos sombrios dos governos militares, o terror
do Estado se dirigia a todos os que lutavam por liberdade, indistinta-
mente. As garras e os dentes da máquina repressiva alcançavam estudan-
tes, intelectuais, lideranças políticas e profissionais liberais. A tortura tor-
nou-se um escândalo porque chegou à classe média. Sim, pois, afinal,
não foi a ditadura que inventou as práticas bárbaras do aparelho coerci-
tivo. Independentemente do regime político e da conjuntura histórica,
ela sempre existiu no Brasil para os pobres e os negros – antes, durante e
depois da ditadura militar. E persiste até hoje. 

A diferença é que, não mais atingindo a classe média, deixou de ter
lugar de honra no panteão dos temas nobres; deixou de frequentar o re-
pertório politicamente relevante da agenda nacional; perdeu acesso aos
editoriais da grande imprensa; desapareceu no horizonte da criação esté-
tica; eclipsou-se na academia como objeto digno; refluiu para os basti-
dores da cena pública. E não só a tortura. Também as execuções extraju-
diciais, que constituem uma violação grosseira e dramática dos
fundamentos mais elementares do Estado democrático de direito.

O Estado brasileiro – mesmo em ambiente francamente democrático
e regido por honorável Constituição – transgride, rotineiramente, a lega-
lidade que lhe cumpre respeitar e fazer cumprir: na abordagem policial
discriminatória, que submete a aplicação da lei ao crivo seletivo de classe
e de cor; no descumprimento de suas responsabilidades face às penas e
às prisões, ao impor aos condenados um excedente da sentença em hu-
milhações, brutalidade, doenças, condições absolutamente desumanas;
no desprezo do Estatuto da Criança e do Adolescente; na convivência
abúlica e cúmplice com as desigualdades no acesso à Justiça.

Por outro lado, as políticas de mano dura, predominantes no Brasil
mesmo no período democrático, terminaram produzindo o contrário do
que pretendiam: tencionavam eliminar o crime, nem que o preço fosse
rasgar a Carta Magna e os Direitos Humanos – afinal, o horror ficaria con-
finado aos estratos mais pobres... O resultado paradoxal e surpreendente
para os defensores do tough on crime e da «tolerância zero» deveu-se, sobre-
tudo, ao seguinte: quando a autoridade superior da segurança pública atri-
bui ao policial autoridade para matar, liberando-o para agir arbitrariamente,
sem que suas decisões e seus atos lhe custem qualquer prejuízo, risco para
a carreira ou processo judicial,1 muitos profissionais optam por negociar

1 Pelo contrário, no estado do Rio de Janeiro, entre 1995 e 1998, o agente da lei que
matasse ganhava um adicional permanente em seu salário e um prémio por bravura: a
famigerada «premiação faroeste».
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com os suspeitos a vida e a liberdade. Afinal, quem pode, arbitrariamente,
retirá-las, pode, pela mesma (des)razão, preservá-las. 

Gerou-se, assim, uma torpe moeda sempre inflacionada. Das nego-
ciações ad hoc, no varejo dos encontros e desencontros, nas ruelas sujas
e escuras das cidades grandes, saltou-se para um segundo estágio no pro-
cesso de «racionalização» e «institucionalização» da corrupção (pois a
economia ilegal também se rege por princípios racionais e previsíveis): 
o aluguel de casas clandestinas para as quais eram conduzidos os suspei-
tos e negociadas, com intermediários, a vida e a liberdade. A escala se
ampliou, os negócios prosperaram. Mas havia limites. A solução estava
longe de ser ideal. Alugar e logo abandonar a casa, mantê-la clandestina,
prender e sequestrar os suspeitos, administrar negociações complicadas
e tensas, tudo isso implica riscos e custos. Emerge, então, a terceira fase
na dinâmica evolutiva da corrupção policial, amparada na mano dura: o
acordo ou «arrego», um espanholismo que designa arreglo, pacto. Melhor
para todos os envolvidos, menos custos, mais eficiência: os segmentos
corruptos da polícia terceirizam riscos e privatizam lucros. Os «agentes
da lei» estipulam preços e recolhem toda a semana, ou diariamente, de-
terminada importância fixa ou variável – ou um percentual do lucro lí-
quido dos ganhos proporcionados pelas atividades criminosas (especial-
mente do tráfico de armas e drogas). 

Foi assim que numerosos grupos de policiais converteram-se em sócios
do crime, transformando-se, portanto, eles mesmos em criminosos –
a ponto de oferecerem segurança para o tráfico ou de transportarem
armas para seus cúmplices. Vê-se, portanto, como a intenção de com-
bater o crime com mais rigor e eficácia ao arrepio da lei acaba provo-
cando efeitos perversos e gerando seu contrário: impotência, ineficiência
e cumplicidade com o que se buscava combater. A degradação institu-
cional tem múltiplas fontes. Uma delas é a política que sacrifica a lega-
lidade para resguardá-la. Ilegalidade e desrespeito aos direitos humanos
só promovem mais ilegalidade e iniquidades. Violência arbitrária e uso
«não-comedido» da força provocam mais violência, numa espiral de
morte e sofrimento, e de corrosão da própria legitimidade da Justiça e
da democracia.

Além das políticas que flirtavam com a truculência e o arbítrio, mar-
cou o Brasil, no período pós-ditadura, a omissão relativamente às polícias
e à estrutura organizacional da segurança pública. A indigência não ca-
racterizou apenas as políticas de mano dura, mas também os debates (ou
sua ausência) sobre políticas reformadoras, modernizadoras e democra-
tizantes. Nenhuma iniciativa, nenhuma proposta alternativa. 
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A Esquerda era e continua sendo competente nas denúncias, que são
necessárias, sem dúvida, mas insuficientes. Quando chega ao governo, a
Esquerda repete as práticas (ou a negligência) que criticava. Por absoluta
falta de rumo, de compreensão, de compromisso com a construção de
uma polícia para a democracia do século XXI. Como se a polícia fosse
tabu, um totem maligno, um intruso na história da civilização a ser ex-
pelido assim que se superem alguns entraves circunstanciais – as classes
sociais, o modo de produção capitalista, a competição entre os humanos
e outros pequenos detalhes. Como se definir e propor um papel positivo
para a polícia nos marcos do Estado democrático de direito fosse ren-
der-se a um discurso necessariamente conservador ou permitir que a aten-
ção às consequências (a violência, os crimes) desviasse a consciência do
único foco legítimo: as causas estruturais socioeconómicas. Até hoje, não
houve qualquer mobilização em torno de qualquer proposta construtiva
alternativa, que apontasse caminhos de mudança capazes de criar condi-
ções objetivas para a refundação das polícias em novas bases. Polícias de
novo tipo, pensadas e organizadas para respeitar a cidadania e os direitos
humanos, proteger direitos e liberdades, prevenindo a violência, recor-
rendo à força comedida apenas de acordo com a resistência que se lhe
oponha, reprimindo violações dos direitos e liberdades. 

A Direita sempre esteve confortável com a solução ditatorial: a segu-
rança pensada e estruturada para defender o Estado, não os cidadãos;
para fazer valer o arbítrio com a força desmedida. Polícia, no limite, con-
fundida com Exército. Umbilicalmente vinculada ao Exército. Espe-
lhando-o, na verticalidade hierárquica, na centralização do processo de-
cisório, na primazia do «pronto emprego»  – sem participação da
sociedade e dos próprios profissionais, em seu conjunto; sem controlo
externo; sem transparência. Instituições e agentes distantes do público,
que só interagem com a sociedade quando infiltrados para investigar e
punir. Os conservadores, aliados aos lobbies corporativos, obstruíram qual-
quer gesto isolado dos poucos atores políticos que se dispuseram a remar
contra a maré.

A falta de vontade política da Esquerda e a adesão da Direita ao status
quo institucional confluíram para uma bizarra coalizão conservadora: no
processo constituinte, manteve-se, então, a estrutura organizacional le-
gada pela ditadura. Duas polícias federais, subordinadas ao Ministério
da Justiça: uma investigativa, outra rodoviária. Duas polícias em cada es-
tado da federação e no distrito federal, cada uma delas realizando parte
das funções: o ciclo de trabalho policial fraturado. Ambas comandadas
pelo governo do Estado (ou do distrito federal): uma civil (investigativa);
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outra militar (ostensiva-uniformizada) – vinculada ao Exército e com-
posta à sua imagem e semelhança. Nenhuma função para os municípios,
em matéria de segurança pública. Nenhum lugar para a prevenção e a
intersetorialidade das políticas públicas, ou as interfaces com programas
sociais. Nenhuma atenção à capacitação e à mudança cultural dos agen-
tes. Nenhuma palavra sobre os novos compromissos, nem a propósito
da indispensável adequação de estruturas funcionais e mecanismos de
gestão aos desafios emergentes. 

As características dessa arquitetura organizacional facilitam a repro-
dução de velhas culturas corporativas e de antigos padrões de comporta-
mento, incompatíveis com as exigências de uma sociedade complexa,
que se moderniza aceleradamente, e cujas elevadas taxas de desigualdade
dificultam mas não impedem a democratização.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) não cooperam entre si,
não têm bases de dados comuns, não são geridas de forma integrada. Os
cursos de formação são distintos e têm valores divergentes. A autoima-
gem de cada corporação forma-se na experiência quotidiana da rivalidade,
e suas respetivas identidades são, intrinsecamente, antagónicas. 

A PM é uma instituição organizada com fins bélicos. Por isso, seu ob-
jetivo é tornar-se apta ao pronto emprego dessa força, baseada na cega
obediência e na velocidade na execução do comando. Daí a hierarquia
vertical e a ausência de autonomia na ponta operacional. Com exceção
das situações em que são necessários grupos de combate, a PM não foi
desenhada, enquanto estrutura organizacional, para a segurança pública,
cujos desafios complexos exigem exatamente o contrário: flexibilidade
decisória e descentralização, com supervisão e integração modular, ágil e
adaptativa, além de uma gestão por processo. Só assim seria possível a
aplicação de métodos modernos, como o policiamento orientado para a
resolução de problemas ou o polissémico policiamento comunitário.

A Polícia Civil, por sua vez, é um arquipélago de baronatos feudais
(distritais). Segundo dados oficiais de dezembro de 2006, apenas 1,5%
dos homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro foi investigado com
êxito pela instituição. No restante do Brasil, a taxa varia, mas em geral
não atinge níveis aceitáveis.

A perícia e todo seu universo técnico, que deveria ser o futuro da po-
lícia investigativa, hiberna esquecida e abandonada, salvo raras exceções.
No Rio, há mais de 114 mil solicitações de laudos periciais não atendidas. 

Nesse contexto de estruturas caducas, ingovernáveis e irracionais, sem
transparência e sem oxigenação democrática, sofrem os próprios profis-
sionais, desvalorizados (nos planos salarial e de formação), submetidos a
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plantões desumanos, expostos a riscos desnecessários e sujeitos a regi-
mentos disciplinares medievais (inteiramente incompatíveis com a Cons-
tituição da República). Regimentos que são extremamente rigorosos com
o cabelo grande, o atraso, o uniforme desalinhado e o coturno sujo, mas
indulgentes com as faltas efetivamente graves perpetradas no exercício
da função policial.

Há também o ardil da segurança privada. Os baixos salários consti-
tuem um dos problemas centrais e têm como consequência direta a ne-
cessidade do segundo emprego (que chamamos «bicos») para completar
o orçamento familiar. Nesse cenário, nada mais natural que a maioria
dos policiais procure uma vaga na segurança privada. A lei proíbe, mas
o bolso manda. E como não há fiscalização de facto para conter a jornada
dupla, fica mais fácil burlar a regra – a responsabilidade sobre a segurança
privada é da Polícia Federal, mas faltam agentes e sobram missões. 

As secretarias de segurança pública estaduais, por sua vez, fingem que
nada acontece. Se interviessem, implodiriam as contas públicas, que não
resistiriam à emergência de uma demanda salarial reprimida. Afinal, é a
segurança privada, informal e ilegal, que financia, indiretamente, a segu-
rança pública, tornando possível um orçamento irreal. Eis aí o paradoxal
«gato-orçamentário», para usar uma expressão popular. 

Mas quando não se fiscaliza a segurança privada para não atrapalhar
o mal «benigno» ou a informalidade «bem-intencionada», tampouco se
vigia a ilicitude maligna. As milícias estão aí para não nos deixar mentir.
E os turnos de trabalho irracionais? Quem teria coragem de racionalizá-
-los, se isso implica a quebra da espinha dorsal do bico?

Contemplada a moldura de tantas deficiências, compreende-se por-
que temos sido, como nação, incapazes de reverter as múltiplas dinâmicas
da violência: perpetradas pela sociedade e pelo Estado. Os últimos dados
razoavelmente confiáveis sobre homicídios dolosos no Brasil referem-se
ao ano de 2006 e exibem a impressionante marca de 49 145 vítimas (26,3
por 100 000 habitantes). No estado do Rio de Janeiro, em 2008, houve
5717 assassinatos (35,8 por 100 000 habitantes), e 5095 pessoas desapa-
receram – muitas das quais terão sido sepultadas em cemitérios clandes-
tinos, vítimas da violência letal intencional.

Ainda mais assustadores são os números da brutalidade policial letal,
no estado do Rio de Janeiro: 1195 pessoas foram mortas em ações poli-
ciais, em 2003 – 65% das quais com sinais claros de execução. Em 2004,
foram 983. Em 2005, 1098. Em 2006, 1063. Em 2007, 1330. Em 2008,
1137. Estamos falando de 6806 mortes, em seis anos. É evidente que esses
números incluem muitos suspeitos que se recusaram a render-se e con-
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frontaram os policiais, ameaçando-lhes a vida e gerando condições que
tornam legítimo o uso da arma de fogo, por parte da polícia, e seu uso
letal, quanto mais não fosse em legítima defesa. Mas o facto é que os
dados são impressionantes, seja para demonstrar a brutalidade policial
(via execuções extrajudiciais), seja para indicar o grau de violência em-
pregado por criminosos, que se impõem pela força sobre territórios e
suas populações, subtraindo-lhes direitos elementares – como o de ir e
vir, organizar-se, expressar opiniões, recorrer a serviços públicos, não ser
agredido, humilhado ou obrigado a esconder armas e drogas.

Note-se que as vítimas da polícia são, quase invariavelmente, jovens
do sexo masculino, pobres e negros, entre os 15 e os 29 anos.

Observe-se, por outro lado, que os policiais também são vítimas de
ações de criminosos, com frequência do modo mais cruel, covarde e ar-
bitrário. De 2003 a 2007, 194 policiais civis e militares foram mortos em
serviço.2 E quem são esses profissionais da polícia? São, via de regra,
oriundos das mesmas áreas da cidade, das mesmas favelas ou comunida-
des, das mesmas classes sociais e, não raro, têm a mesma cor de pele.
Também são jovens do sexo masculino. Trata-se, portanto, de uma guerra
fratricida.

Falar em guerra não é bom, porque acaba justificando a política beli-
cista das incursões nas favelas e da mano dura arbitrária. Mas é sugestivo,
porque mostra que, apesar de não estarmos em guerra, pagamos – em
vidas, degradação e sofrimento humano – um preço equivalente àquele
pago pelas sociedades que estão em guerra. Além disso, ajuda a abrir ca-
minhos, a pensar com ousadia, a imaginar com audácia soluções criativas
e inovadoras. Por exemplo: se é de guerra que se trata, não estamos mais
no patamar da mera (in)segurança pública, do simples law enforcement.
Não basta, portanto, continuar falando em afirmação da legalidade e em
trabalho policial, nem mesmo em programas preventivos. Se estamos
diante de uma guerra, a gravidade não-rotineira autoriza heterodoxias.
Ante uma guerra, fala-se na construção da paz e se revelam legítimas pro-
postas de negociação, amnistia, restauração de condições de diálogo, con-
cessões, recuos, pactos, perdão e reconciliação. Nada disso tem guarida
no código penal. Tudo isso encontra abrigo no bom senso, entretanto,
quando é de guerra que falamos.

2 Em 2003, foram mortos em serviço 43 policiais militares e 7 policiais civis. Em
2004, 50 policiais militares perderam a vida, vítimas da violência. Em 2005, foram 24
policiais militares e 9 policiais civis. Em 2006, 27 policiais militares e 2 policiais civis. Em
2007, 23 policiais militares e 9 policiais civis foram mortos em serviço.
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Falemos, pois, sim, sem pudor, com a voz embargada mas com cora-
gem, na guerra entre irmãos, na aniquilação mútua dos pobres brasileiros,
estimulados pela adrenalina do ódio e da cobiça, da desorientação insti-
tucional dos órgãos da segurança, acelerados pela corrupção, falta de po-
líticas públicas adequadas, modelos institucionais ultrapassados e a insa-
nidade de uma política de drogas hipócrita e irrealista.

E não nos esqueçamos de que o mais fácil seria também o mais in-
justo: definir o policial como «bode expiatório», como o culpado, o cri-
minoso, o bárbaro, o corrupto. Individualizar as culpas redime o Estado,
as instituições policiais e as políticas de segurança pública, mas seria um
equívoco. Antes de atribuir-lhe responsabilidades – e sem negar que elas
também existam –, é preciso entender o que dele fazem as instituições
do Estado que o recrutam e o treinam. É necessário desvendar a lógica
das políticas de segurança que lhe incumbe implementar, mas cuja auto-
ria não lhe pertence. É indispensável perceber que seus direitos humanos
são ultrajados antes que ele transforme em método de ação o desrespeito
que sofreu.

***

As polícias são instituições da maior importância para a vigência do
Estado democrático de direito. Em benefício dos bons policiais e da po-
pulação – sobretudo dos mais pobres, vítimas predominantes da violên-
cia institucionalizada –, seria necessário que as lideranças políticas cele-
brassem um pacto suprapartidário pela mudança profunda na segurança
pública, começando pelas polícias.3 Só assim se reduziria a desigualdade
no acesso à Justiça e se completaria o ciclo da transição democrática, pro-
cesso no qual a questão policial foi esquecida. A mudança da estrutura
organizacional nem por isso deixa de ser indispensável. Transformações
nas políticas de segurança e na cultura profissional serão decisivas, assim
como a participação da sociedade e o controlo externo. Alterações na
Justiça e no sistema penitenciário, e políticas preventivas também serão
fundamentais. Assim como a redução das desigualdades. Contudo, não
permitamos que a insuficiência de cada passo continue nos paralisando.
Mesmo enquanto permanecer desigual, a sociedade brasileira poderá ser
menos cruel e violenta – o que facilitará a mobilização para o aprofun-
damento da democracia.

3 Vale insistir: as forças democráticas nunca lideraram um movimento propositivo
pela transformação da segurança por causa da resistência em reconhecer a relevância
social e política das polícias. 
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Luiz António Machado da Silva
Márcia Pereira Leite

Capítulo 5

Crime e polícia nas favelas cariocas 

Introdução

Este artigo analisa os relatos de moradores de favelas cariocas sobre a
violência que vivenciam no quotidiano dessas localidades face às dife-
rentes modalidades de presença e atuação dos bandos de criminosos os-
tensivamente armados1 e das forças policiais. Sustenta que os moradores
de favelas enquadram estas questões a partir de uma preocupação cons-
tante com as interrupções na estabilidade das rotinas diárias provocadas
por frequentes explosões de violência. E sugere que este é o horizonte
de atenção que organiza todo o seu discurso crítico «para fora» das fave-
las, bem como suas atitudes e condutas nos locais de moradia. Em suas
descrições e denúncias, os moradores demonstram não lidar da mesma
maneira com todas as formas de desestabilização de suas rotinas, evitando
homogeneizar os responsáveis. A violência deflagrada durante as «ope-
rações» policiais (incursões às favelas de agentes fortemente armados que
deflagram confrontos com criminosos) e presente na arbitrariedade cos-
tumeira desses agentes, aparece associada a seu caráter quase totalmente
imprevisível. Já quando se trata da violência envolvida nas práticas dos
traficantes, com os quais os moradores são obrigados a compartilhar o
mesmo território, há tentativas (bem e mal sucedidas) de redução da im-
previsibilidade do fluxo da vida local, por meio do ajustamento das con-
dutas a um cálculo dos riscos envolvidos nesta convivência forçada. Este,
tornando administrável uma parte da violência na localidade, permite
reabsorvê-la como aspeto «extraordinário» das rotinas.

1 Traficantes de drogas ilícitas (maconha e cocaína e, mais recentemente, crack) em
pontos fixos («bocas»), que costumam localizar-se nos «territórios da pobreza» dos quais
as favelas são um dos tipos. Outras modalidades de varejo de drogas ilícitas, na medida
em que não implicam a necessidade de defesa do território, são muito menos violentas.
Cfr. Grillo (2008).
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O material empírico que sustenta a elaboração do argumento é resul-
tante de uma pesquisa sobre violência nas favelas do Rio de Janeiro (Ma-
chado da Silva 2008) e constitui-se de descrições e relatos obtidos em 
15 grupos focais organizados com base nas relações de confiança prévia
dos participantes com os pesquisadores, que envolveram 150 moradores
de 45 favelas; 15 entrevistas em profundidade com moradores selecio-
nados; e acompanhamento etnográfico em 3 favelas. Estas foram esco-
lhidas por serem classificadas pelos moradores e pela opinião pública, se-
gundo diferenciais de violência: uma, considerada «muito violenta», com
tráfico ostensivamente armado e recorrentes disputas de território, além
de possuir longa tradição de ação coletiva; outra, considerada «calma»,
por não sediar «bocas de fumo»; e uma terceira, dominada pelo que atual-
mente se designa de «milícia»2). Os grupos focais foram realizados em
salas alugadas fora das favelas – um cuidado considerado necessário para
facilitar uma comunicação aberta e franca, devido ao caráter delicado das
questões que se previa iriam surgir. Procurou-se minimizar a hipótese de
bloqueio dos relatos representada pela «lei do silêncio» derivada do clima
de medo e insegurança nas favelas. A fim de não impor de antemão temas
que poderiam ser de interesse apenas dos pesquisadores, os moderadores
iniciavam os grupos focais perguntando «como é a vida nas favelas».

Uma crítica da representação dominante

Para a interpretação mais largamente difundida no Rio de Janeiro, as
favelas seriam o território da violência e a população ali residente coni-
vente com seus agentes, os traficantes de drogas. O discurso público do-
minante apreende e explica a «violência urbana» (Machado da Silva 2004)
através da «metáfora da guerra» (Leite 2001) e dos «mitos», variavelmente
presentes no entendimento de diversos atores, que lhe são associados:
«cidade legal vs. cidade ilegal», «Estado dentro do Estado», «conivência
dos moradores de favelas com os criminosos», «banalização da violência»,
etc. Esses «mitos» sustentam grande parte do pacote interpretativo3 que

2 Grupos paramilitares envolvendo policiais, bombeiros (no Brasil o corpo de bom-
beiros é militarizado), etc., que se organizam como máfias, expulsando traficantes das
localidades que dominam, cobrando proteção, monopolizando certos bens e serviços e
infiltrando-se na política oficial, especialmente no Legislativo municipal. É um fenómeno
relativamente recente.

3 Fuks (2001). Para a discussão do conceito no corpus conhecido como «construcio-
nismo», cf. Holstein e Miller (1993), Gamson (1992), Hilgartner e Bosk (1988) e Gusfeld
(1981).  
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estrutura, atualmente, o «problema da violência» no Rio de Janeiro e o
horizonte das propostas e medidas para seu controlo e redução. Entre-
tanto, como se verá adiante, uma análise a partir de nossos resultados de
pesquisa permite submeter à crítica tais «mitos». Uma vez que é inevitável
que esta discussão permeie o presente trabalho, um comentário inicial
facilitará seu entendimento. Os «mitos» acionam estereótipos longa-
mente maturados que questionam a participação do conjunto dos fave-
lados na moralidade hegemónica e a postura ética dos moradores desses
territórios. Reeditam, aggiornata, a referência às classes perigosas (Guima-
rães 1981; Zaluar 1985), agora deslocada do campo propriamente político
relativo à apropriação do aparelho de Estado, para o terreno sociocultural
dos riscos envolvidos no descumprimento de regras de conduta contidas
na moral dominante. Os moradores de favelas são tomados como cúm-
plices dos traficantes, porque a convivência com eles no mesmo território
produziria aproximações de diversas ordens – relações de vizinhança, pa-
rentesco, económicas, da política local – que formariam um tecido social
homogéneo organizado em torno de uma subcultura desviante e peri-
gosa. Esta, por sua vez, fundamentaria a aceitação e a banalização do re-
curso à força, o que terminaria por legitimar a chamada «lei do tráfico».
Em consequência, os moradores de favelas estariam recusando a «lei do
país» ao optarem por um modo de vida que negaria as normas e os va-
lores intrínsecos à ordem institucional. Uma forte conivência marcaria
as relações dos moradores de favelas com as redes criminosas locais, le-
vando-os a buscar sua proteção e apoio, bem como a protegê-las da po-
lícia. 

No caso dos jovens residentes em favelas, mais do que as ambiguida-
des de uma conivência que não implica engajamento, haveria proximi-
dade, idealização do estilo de vida dos traficantes e adesão ativa. Esta é a
leitura que a interpretação dominante faz da «juvenilização» das quadri-
lhas de traficantes (Zaluar 2004; Soares et al. 1996), que seria devida à ins-
trumentalização do Estatuto da Criança e do Adolescente pelos crimi-
nosos, que visariam beneficiar-se de sua proteção jurídica aos «menores
de idade». 

Mesmo sabendo-se que a imensa maioria não integra as quadrilhas,
os jovens favelados têm sido percebidos e tratados como em permanente
risco de a elas aderirem. É interessante observar a porosidade da repre-
sentação dominante: ela é capaz de incorporar, absorvendo – e distor-
cendo o que muitas vezes é uma crítica – as constantes referências à se-
dução por bens de consumo inacessíveis a este segmento e ao fascínio
pelas armas, elemento da construção de uma masculinidade «guerreira»
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(Zaluar 2004). Aqui talvez resida o mais claro exemplo do encontro entre
representação, construção de problemas públicos e políticas de interven-
ção. Com efeito, as ideias de cumplicidade com os criminosos são em
boa parte sustentadas, reproduzidas e objetivadas pelas políticas sociais
e/ou ações filantrópicas destinadas aos moradores de favelas em geral e,
especialmente, aos seus segmentos mais jovens. À sua orientação clara-
mente focalizada e compensatória é adicionada uma filosofia justifica-
dora que penaliza a clientela, pensada como potencialmente criminosa.
Os programas são formulados e implementados em um viés
repressivo/preventivo, como uma espécie de ampliação dos instrumentos
de controlo social, visando afastar as categorias sociais «vulneráveis» ou
«de risco» das «tentações» da carreira criminal. Dessa maneira, cria-se algo
como o «criminoso em potencial». Moraes (2005), analisando as políticas
públicas para a juventude, refere-se à «policialização» das mesmas, apro-
ximando-se dos trabalhos de Wacquant (2001a) sobre o «Estado policial». 

Este pacote interpretativo orienta as práticas extraoficiais dos policiais
no tratamento dos moradores de favela e implicitamente delega a eles as
decisões a respeito de quando, como e contra quem adotar medidas re-
pressivas mais duras, liberando-os para ir além do uso da «força come-
dida» que é sua atribuição institucional (Brodeur 2004). Assim, à letali-
dade dos próprios bandos de criminosos acrescenta-se a da ação policial.
Desnecessário mencionar o enorme peso da cor da pele e da juventude
na tipificação desses objetos preferenciais.4

Essa construção das favelas como lugar de uma espécie de subcultura,
inclusive pela ciência social, nada tem de recente (Valladares 2005). 
O que parece novo é que agora não se trata de basear este entendimento,
como antes, na desorganização social dessas localidades; inverte-se o ra-
ciocínio, pois elas passam a ser vistas como organizadas em torno do
crime violento. Isso aprofunda e radicaliza o dualismo que marca a auto-
imagem da cidade, cuja contraface são as afirmações – que desembocam
na metáfora da guerra transformada em política de segurança pública –
sobre a «ausência do Estado» nas favelas, que seriam dominadas por um
poder paralelo constituído pelos bandos de traficantes. Esta versão da

4 Jovens favelados são alvos do tráfico e da polícia, constituindo as principais vítimas
e algozes do crime violento (Soares et al. 1996). Pesquisa da ONG Viva Rio (2002) revelou
que, em 2001, 65% das mortes de rapazes de 15 a 19 anos no Rio de Janeiro foram pro-
vocadas por armas de fogo. As taxas de assassinatos por arma de fogo são: de 15 a 19
anos = 175,7/100 000 habitantes (a taxa das mulheres é 7,2); de 20 a 29 anos = 214,5
(mulheres 8,1). O risco de um jovem ser assassinado é 4 vezes maior na faixa dos 15 aos
29 anos do que na média do conjunto dos moradores.  
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ideia de «dualidade de poder» desconhece as evidências de presença dos
aparelhos de Estado (do Executivo e do Legislativo) e seus agentes nas
favelas. A ideia de um «Estado dentro do Estado» depende em grande
parte de duas operações cognitivas. De um lado, da transformação em
conivência generalizada do que é a submissão dos moradores, pela força,
às necessidades logísticas dos traficantes. De outro, do desconhecimento
de que esta submissão forçada não altera a adesão dos moradores à ordem
institucional, que pode ser claramente percebida tanto nas descrições de
suas práticas quanto nas referências a disposições e atitudes subjetivas.5

Breve comentário sobre os pressupostos 
do capítulo

A maciça evidência do caráter contexto-dependente das práticas e re-
presentações na modernidade tardia (que não contraria a «globalização»)
favorece a ênfase na análise situada, aquém das grandes interpretações
totalizantes. Mas seria absurdo negar que uma das características mais
básicas da contemporaneidade é sua organização sociopolítica como um
conjunto de sociedades estatais, que não podem ser entendidas como
simples reuniões de situações autónomas. Das e Poole (2004) sugerem
uma interessante solução para este aparente paradoxo: o Estado se pro-
duziria e reproduziria pelas suas margens e nas suas margens: «Desta pers-
pectiva, a tarefa dos antropólogos é observar as instâncias do Estado tal
como existem no nível local e, a partir daí, analisar essas manifestações
locais da burocracia e da lei como interpretações ou apropriações, cultu-
ralmente informadas, das práticas e formas que constituem o Estado li-
beral moderno» (Das e Poole 2004, 5-6 6).

149

5 Um dos autores deste capítulo tem sugerido que, ao invés de um confronto de po-
deres nas favelas, há contiguidade territorial de duas ordens sociais implicadas em modos
de coordenação das ações radicalmente distintos. Para elaborar este ponto, propõe a
noção de «sociabilidade violenta» (Machado da Silva, 2004), argumentando que os  tra-
ficantes vêm constituindo uma forma de vida autónoma, em cujo núcleo está um modo
de coordenação das ações para o qual a força física (com os objetos que a ampliam) é a
única referência. Assim, a força, de meio de obtenção de interesses, transforma-se em um
princípio de coordenação. É característica da «sociabilidade violenta» uma racionalidade
estritamente instrumental, que praticamente suspende a alteridade e a produção de sen-
tido intersubjetivo, mas não impede a coordenação das ações nem o prolongamento das
relações ao longo do tempo. 

6 Tradução livre.
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As «margens do Estado» referem-se não a fronteiras geográficas, áreas
em que o Estado ainda não teria penetrado completamente e que não
regularia, ou o faria apenas parcialmente, mas a territórios, populações,
práticas que são produzidos como parte da dinâmica do próprio Estado
moderno. Desse ângulo, as «margens do Estado» deveriam ser vistas
como variando segundo sua morfologia interna. Ou, como sustenta Asad
(2004, 280), de acordo com «as diferentes maneiras de determinar perten-
cimento e inclusão, dentro e fora, a lei e a exceção». Assim, o funciona-
mento do Estado nas «margens» vincula-se, entre outros aspetos, aos va-
riáveis critérios práticos de cidadania e às diferentes modalidades de
aplicação da lei em situações específicas, às relações de transformação es-
tabelecidas no tempo e no espaço – portanto sempre datadas e situadas –
entre as instituições estatais e seus agentes com os diferentes segmentos
da população envolvida, bem como o entendimento de ambos acerca
do funcionamento institucional.    

A sugestão é interessante para a análise dos relatos disponíveis. Eles
permitem entrever como os moradores de favela constroem seu enten-
dimento da sociabilidade nas localidades de moradia, suas formas de lidar
com os perigos e riscos que identificam, e as formas pelas quais analisam
sua inserção institucional. Essas relações desenham-se com base em uma
equação centro-periferia que não tem no espaço (físico e social) seu vetor
exclusivo nem determinante – embora a constituição (geográfica e sim-
bólica) dos territórios da cidade seja uma das dimensões. Da perspectiva
sugerida, a polarização centro-periferia não é unívoca, pois se estabelece
segundo fluxos e mediações diversas, situando e qualificando variavel-
mente o peso da regulação estatal em relação a diferentes territórios e po-
pulações. Deste ponto de vista, seria preciso reconhecer o caráter con-
texto-dependente das formas de coordenação das ações entre os
diferentes atores, sem que isso implique negar a integridade da sociedade
brasileira. 

Especificamente no que diz respeito à questão da cidadania, estas con-
siderações aproximam-se do que Lautier (1997, 87) denominou «cidadania
de geometria variável», para indicar que é característico da sociedade bra-
sileira (e de outros países) o «abandono do postulado que define a própria
noção de cidadão: a univocidade da cidadania e, portanto, do conjunto
de direitos-deveres, sobre um dado território nacional». A noção de geo-
metria variável implica uma cidadania que se modifica segundo hierar-
quias de poder tácitas, mas informalmente consolidadas, variáveis e sem-
pre situadas (cuja contraface são as variações na capacidade de regulação
estatal). Ela admite que nem sempre a linguagem impessoal, universalista,
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dos direitos é hegemónica e que o conceito prático de cidadania surge
diferencialmente indexado às situações, problemas e grupos concretos.
Em síntese, no plano analítico, a cidadania pode ao mesmo tempo ser
um fenómeno universal e não unívoco.

A análise desenvolvida neste artigo tem como pressuposto que a «geo-
metria variável» é constitutiva da singularidade de nossa formação social
e o centro de nossa matriz cultural, secularmente falada e praticada. Esse
modo de integração «fractal» entre Estado e sociedade no Brasil, se por
um lado tem garantido a integridade nacional, por outro reproduz sem
grandes comoções sociais uma brutal desigualdade social e política. Isto
porque o conflito social – no plano dos interesses e no da legitimidade –
se realiza entre atores que se constituem como sujeitos e se reconhecem
mutuamente a partir das várias hierarquias de poder inerentes à cultura
brasileira. 

Violência policial e criminal nos relatos 
dos moradores 

Esta seção analisa os enunciados dos moradores sobre a presença e a
atuação dos bandos de criminosos e das forças policiais nas favelas ca-
riocas.7 Examina as duas modalidades de violência abordadas nesses re-
latos, comparando as diferenças no tratamento de ambas e analisando
suas relações com as formas específicas de atuação dos agentes violentos
nesses territórios e com os recursos disponíveis aos moradores para lidar
com as mesmas.

Apesar da questão propositadamente vaga que iniciava os grupos fo-
cais, houve uma unânime e quase obsessiva concentração nas referências
ao tópico da violência policial e criminal8 – quase sempre relacionada
ao comércio de drogas nas localidades. O que, aliás, constitui evidência

7 Por razões de espaço são incorporados apenas os relatos sobre a violência policial e
dos traficantes, a despeito de os autores disporem de bastante informação sobre uma fa-
vela submetida a uma milícia, cujo principal líder chegou a ser eleito para a Câmara Mu-
nicipal, o que torna o caso estratégico para compreender a natureza desses grupos.

8 Há diferenças entre grupos de moradores. Por exemplo, as falas dos dirigentes de
organizações de base vinculavam-se fortemente às estratégias de apresentação de si (e às
justificações correspondentes) para seus pares, para os pesquisadores e, através destes,
«para fora» da favela, no contexto de criminalização e esvaziamento dessas organizações
analisado adiante. Em outros casos, as falas eram mais catárticas e havia menos controlo
da imagem.
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clara do equívoco, comum na literatura, de identificar a recorrência de
condutas violentas nas favelas com a banalização destas práticas pelos
moradores. Sempre ressaltando que a vida nessas localidades não pode
ser reduzida à violência e ao tráfico de drogas – o que denota o esforço
por separar as favelas da violência –, os moradores, indagados sobre como
é viver em favelas, falaram de perigo, insegurança, medo: 

É viver em linha de risco direto, é você ser alvo voluntário, um alvo cons-
tante.

[...] [a] vida que a gente vive no quotidiano de violência, violência física,
violência moral, violência em todos os sentidos.

Você manda o garoto comprar o pão e fica pedindo a Deus para ele voltar
em segurança. Ele só foi ali comprar um pão!

É profissão perigo. [...] A gente está sentindo que o cerco está apertando
[...]. Você entra, vê crianças com fuzil na mão, uma pistola... Para ir para
minha igreja, [...] a outros locais na comunidade, eu tenho que passar pela
«boca» todo o dia.

Os moradores não só reconhecem que os traficantes fizeram das fa-
velas um local de violência, como deles fazem questão de se separar,
como indica o uso frequente do tratamento «nós»/«eles» (ou «o cara»,
«vagabundo», «marginal», etc.) e «lá» [na «boca de fumo»]/«aqui» [na «co-
munidade»].9 E ressaltam a mudança do estatuto da violência nas favelas
devida ao tráfico de drogas, demarcando dois tempos e modos diversos
de conduta dos criminosos.

[...] não querem saber se tem criança [...] se tem um morador na rua.
Eles querem o quê? Tomar o território do outro. Antigamente era diferente,

9 Tem sido equivocadamente atribuído aos moradores o uso genérico da categoria
nativa «meninos» para designar os traficantes. Nos relatos em análise, ao contrário, o uso
desta expressão restringiu-se aos traficantes «crias do morro», i. e, que cresceram na loca-
lidade, foram vizinhos, amigos, são parentes. O termo evoca relações construídas no pas-
sado – mesmo se rompidas no presente –, promovendo uma certa «re-moralização» dos
mesmos que permite incluí-los na «comunidade» e diferenciá-los dos «menores suici-
das»/«juventude Bin Laden» – categorias reservadas aos traficantes «de fora» e referidas a
seu comportamento incontrolável. Deve-se considerar que, de um lado, esta «re-morali-
zação» algumas vezes traduzia uma tentativa de compatibilização de dois registros de
«limpeza simbólica» «para fora» das favelas: um, envolvendo uma ênfase na diferenciação
entre moradores e criminosos; outro, através da distinção entre traficantes «crias» vs. «de
fora». De outro lado, deve-se considerar também o efeito prático pretendido «para dentro»
das favelas: a tentativa de interpelar os traficantes a partir deste quadro de referência e a
expectativa – nem sempre correspondida – de que os mesmos demonstrassem algum
«respeito» pelos moradores, restringindo suas demonstrações de força. 

05 Polícia, Segurança Cap. 5_Layout 1  10/8/12  4:56 PM  Page 152



Crime e polícia nas favelas cariocas

[...] esperavam cair a noite para poder fazer essas coisas [...]. Hoje em dia, o
traficante senta na porta da pessoa, se droga na frente da pessoa sem ter
aquele respeito. No meu tempo era proibido.

Era proibido um menor ficar na boca de fumo, era proibido um trafi-
cante passar com arma perto de um morador.

Não era comum matar um morador [...], era muito difícil, quase impos-
sível. [...] hoje em dia por qualquer coisa [...] eles matam [...]. Eu ainda pe-
guei uma parte da «velha guarda» do tráfico [...] a gente não via arma, quando
falavam assim: «tem alguém morto», o morro inteiro descia para ver porque
não era simples matar uma pessoa.

Se [o morador] reclamar é punido. [...] já não é mais a mesma coisa por-
que hoje em dia quem está no tráfico é a meninada. Antigamente as pessoas
eram de mais idade, mais responsabilidade...

As pessoas sabiam que [eles] eram traficantes, eles também sabiam o
papel deles, respeitavam o lugar em que moravam e até acolhiam aquele
lugar para não ser invadido. Agora não, esses jovens [...] não têm medo de
nada, são muito mais abusados...

Por outro lado, a polícia é repetidamente responsabilizada pelos pe-
rigos e insegurança que vivenciam em seu quotidiano. Os moradores são
muito críticos das frequentes incursões, acusando os policiais de não cui-
darem da proteção dos habitantes e agirem com a mesma falta de «res-
peito» dos traficantes que não são da «velha guarda»: 

O facto de ser comunidade de baixa renda, ou melhor, favela. Entram
de forma violenta, sempre entraram, entraram com violência sempre... Ouço
os meninos que estão desempregados, que ficam perambulando pelos becos.
Eles [policiais] dizem: «estão vadiando». Dão uns tapas em todo mundo. 

[Os policiais] pegaram um cara atrás da minha casa e simplesmente in-
vadiram a minha casa. Minha casa foi arrombada [...] porque pegaram al-
guém atrás [...] devem ter pensado que todas as casas ali eram suspeitas [...].
Eles não respeitam não!

Afirmam que apresentar suas queixas sobre a atuação da polícia para
quem não mora nas favelas é com frequência um monólogo, pois suas
críticas dificilmente obtêm repercussão na opinião pública e não provo-
cam a adoção de medidas efetivas das autoridades para controlar o excesso
de violência que seus agentes empregam. No máximo as reclamações se
transformam em uma conversa – perigosa, embora não tanto quanto
queixar-se dos traficantes – com outros moradores, que compartilham a
mesma mistura de indignação e sentimento de impotência e desamparo
diante da violência policial.
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[...] o mesmo policial [...] está dentro da zona sul. A diferença é que den-
tro da comunidade [...] que não tem como se virar contra ele... Mas lá na
zona sul [...] são pessoas que são da elite.

A possibilidade de dar publicidade a estas críticas parece depender
de um agente mediador capaz de ouvir a indignação e a revolta moral
e convertê-la em demanda política, acionando a linguagem dos direi-
tos. Este lugar no passado foi ocupado pelas associações de moradores
(Machado da Silva 1967). Hoje em dia, elas estão esvaziadas e crimi-
nalizadas, em boa parte porque os media e o poder público conside-
ram que quase todas estão controladas pelos bandos de traficantes
(Machado da Silva e Leite 2004). O papel de mediador entre o «as-
falto» (mais especificamente, as agências governamentais) e as favelas
tem sido desempenhado por figuras públicas, mas em especial pelas
organizações não-governamentais (vulgarmente chamadas de «ongs»),
tanto ao estabelecerem uma ponte direta com órgãos governamentais
quanto por meio dos «projetos sociais» que patrocinam, autónomos
ou em «parceria» com agências do governo ou com organizações in-
ternacionais. Mas raramente estes intermediários «externos» atuam no
campo das denúncias sobre violência policial. Neste caso, as ativida-
des de mediação têm sido desempenhadas pelas organizações de di-
reitos humanos que possibilitam que moradores se organizem e mo-
bilizem o repertório da cidadania em busca de justiça e reparação
(Farias 2005; Leite 2004). Deve-se notar que é significativa a descrença
dos moradores quanto à possibilidade de averiguação dessas denún-
cias e de punição dos agentes envolvidos através do recurso às insti-
tuições estatais: «Imagina a gente [...] denunciando a PM [polícia mi-
litar], que sabe onde você mora. Eles vão e te matam. Matam você e
sua família toda.»

Na ausência de uma tradução institucional e sem repercussão pública,
a indignação dos moradores, em casos de incursões policiais que resultam
em mortes, tem motivado «quebra-quebras» em vias públicas. Note-se
que o recurso aos mediadores e os «quebra-quebras» são formas coletivas
de reação à violência nas favelas, menos comuns do que soluções priva-
das, como mudar-se para outras favelas aonde não haja «matadores», re-
tornar ao estado de origem se migrante, etc.

Ao falarem da violência e dos riscos que vivenciam em seu quoti-
diano, os moradores de favelas também mencionam seu isolamento e o
desinteresse do restante da população da cidade pelo que acontece em
suas localidades: a invisibilidade das violações a seus direitos, a perma-
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nente insegurança em que vivem. Mas as queixas não são formuladas
apenas quando o que está em tela é a violência policial. Abarcam também
a insegurança produzida pela presença e atuação da criminalidade vio-
lenta nas favelas. O depoimento de uma moradora, embora longo, é ilus-
trativo a respeito:

Desde pequena eu ouvia que o [nome de favela em referência à fação
rival aos traficantes locais] ia invadir [...]. Aí, foi aquele estouro [...]. Muito
tiro, [...] tenebrosos, eu nunca vi coisa igual [...]. É o [favela da fação rival]
[...]. Eles quebrando vidros de carros, arrombando portas, a gente ouvindo...
Eles se comunicando, mandando uns se identificarem que eles não conhe-
ciam: «se identifica! se identifica!» [...]. A gente ouvindo eles arrombando
[...]. Chegaram na minha casa [...], mandaram abrir. A gente com medo. «Se
não abrir, vou jogar uma bomba!» Meu pai abriu [...] já tinham tomado a
favela, eles estavam procurando algum bandido [...] alguma coisa... Só que,
na nossa cabeça, era [...] para matar a gente [...]. No dia seguinte, foi a pior
situação. Foi o pior dia, ninguém foi trabalhar, ninguém foi estudar [...].
Nessa época, foi um período de grande denúncia da televisão em relação à
violência no Rio de Janeiro [...]. Mas a minha maior indagação foi que esse
episódio, que foi uma coisa assim explosiva pra gente, não teve uma reper-
cussão que tem nesses episódios quando envolve a classe média, quando en-
volve o asfalto. Eu achei que ia explodir nos jornais... O nosso sofrimento
[...] não apareceu no jornal. Isso para mim foi assim [...] impactante...

Este relato indica profunda indignação, mas também impotência e
desamparo: todos se submeteram ao medo e permaneceram inertes. 
A moradora sequer aventou a possibilidade de reação da população local
não envolvida no confronto; apenas mencionou que o mesmo não re-
percutiu nos media (implicitamente, dizia que ele não despertara o inte-
resse das autoridades, dos mediadores ou da opinião pública em geral).
Tampouco os demais participantes do grupo focal estranharam a passi-
vidade geral, compartilhando com a moradora os mesmos sentimentos.
Parece ser consensual, portanto, o reconhecimento do isolamento das
favelas e sua contrapartida, a necessidade de submissão à violência cri-
minal, única forma viável de compartilhar o mesmo território com os
bandos de traficantes. Tudo isso faz retornar, agora em seus efeitos práti-
cos, o «mito» da conivência: os moradores ressentem-se do isolamento
em que se encontram, criticam a atuação da polícia, denunciam a omis-
são do poder público e a violência do Estado. Isso significa que, entre os
policiais e os traficantes, eles escolhem estes últimos? Confrontados em
inúmeras situações com esta opção pelas perguntas, diretas ou implícitas,
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de quem não mora nas favelas, os moradores se sentem compelidos a
antecipar uma resposta:  

Não é que a gente goste dos traficantes, mas a gente não confia na polícia. 
A comunidade, ela não vê o policial: o Ari, o José ou o Luiz. Ela vê a

corporação, a aversão existe na comunidade, aversão ao policial.
Mas a polícia [...] se eles estão com uma determinada desconfiança de

um certo cidadão, de uma certa pessoa, eles não vão primeiro perguntar
quem é, entende? [...]. A questão é essa... Então é disso aí que eu tenho
medo. Para mim tanto os marginais quanto os policiais na minha comuni-
dade eu os vejo na mesma condição, entendeu?

Estas falas fazem parte do repertório de queixas dos moradores em
relação à atuação da polícia. Muitas vezes repetidas, a própria reiteração
revela com simplicidade brutal seu diagnóstico do lugar que ocupam na
representação da cidade e na sociedade em que vivem: não podem con-
fiar em uma política de segurança que não os contempla, em agentes do
Estado que neles não reconhecem a dignidade indissociável da cidadania,
não consideram nem protegem sua vida e seus direitos e cuja presença
no território se faz sempre contra a integridade física dos moradores em
geral. Esta aversão aos procedimentos típicos da atuação prática da polícia
e à conduta de seus agentes tem sido entendida como conivência com o
crime violento, no quadro do pacote interpretativo constituído pelos
«mitos» comentados em seção anterior. Entretanto, os trechos citados in-
dicam que os moradores não rejeitam a polícia como instituição nem re-
cusam (pois sequer tematizam) a necessidade de controlo do crime e ma-
nutenção da ordem pública. As queixas incidem sobre sua atuação
segundo um padrão de conduta indiscriminado e belicoso que excede
em muito a atribuição legal do emprego de «força comedida».

Estão chegando nas comunidades e matando não sei quantos. [...] Quer
prender? Investiga. Porque eles conseguem descobrir até a cor da calcinha
que alguém está usando quando querem. Hoje a polícia chega com aqueles
«caveirões» [veículos blindados usados nas incursões policiais] [...], acho que
aquilo é para os media, para dizer que está trabalhando... Se de facto quisesse
trabalhar, a linha de investigação é melhor. Você pega vagabundo dormindo
e não é difícil não. 

Eles não estão ali para [...] a proteção dos moradores e estão causando
mais violência...

Para os moradores, a ineficácia da atuação policial nas favelas não de-
corre estritamente de desinteresse, preconceito em relação aos favelados,
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ou medo dos traficantes. As denúncias à corrupção policial são recorren-
tes e fundamentam boa parte da desconfiança. Os moradores apontam
as práticas policiais de negociação, acordo e/ou extorsão dos traficantes
como uma das principais razões pelas quais o crime violento domina
suas localidades (Misse 1997), desqualificando os argumentos do aparato
de segurança, construídos a partir dos «mitos» que compõem o pacote
interpretativo analisado, quanto à «guerra» que precisaria ser travada nes-
ses territórios.

Junta um grupo de policiais bandidos, oito, cinco, e vai assaltar «boca-
-de-fumo». Toma desse cara e vende para o outro cara ali na frente.

Os policiais sequestram o traficante e daí pedem resgate.
É uma situação cómica: você tem posto policial, tem PM aqui e os caras

estão na próxima esquina, vendendo drogas ali.
A polícia é malandra. [...] Quando eles vão chegar, dão o primeiro tiro

para o vagabundo correr e deixar o dinheiro lá na lata do lixo. Aí, eles vão
procurar no lixo.

Mas há ainda outro sentido nas críticas à polícia, também recorrente
nos depoimentos dos moradores.

[A polícia] não conhece ninguém, não quer saber em que casa ele vai
entrar. Não quer saber de nada, porque ele não tem vínculo com ninguém.
Atira para qualquer lado. 

Eles acham que todos nós somos traficantes, que somos coniventes. 
[...] eles não entendem que a pessoa mora na favela, mas que a favela

não mora dentro dele! 

Há uma variedade de aspetos nas denúncias do caráter indiscriminado
da atuação dos policiais nas favelas e da insegurança gerada por sua con-
duta, a respeito da qual os moradores não identificam recursos para se
contrapor. Mas, em conjunto, elas demonstram que o ethos policial in-
corporou a versão atualizada das ideias sobre as «classes perigosas» antes
mencionada. É a perceção deste facto – tematizada e expressa de dife-
rentes maneiras – que fundamenta as críticas e a desconfiança dos mora-
dores em relação à polícia, que se estendem ao conjunto da população
urbana não favelada, na medida em que nesta não identificam solidarie-
dade nem disposição para combater a arbitrariedade policial, muito
menos o reconhecimento dos perigos e da insegurança que os traficantes
trazem a seus locais de moradia. 
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[...] o medo inibe também, inibe. As pessoas se sentem traídas, eu quero
contar com alguém. Mas será que eu posso contar com ele? Puxa, eu vou à
delegacia, vou lá falar com o delegado, mas será que vai adiantar? [...] inclu-
sive [os policiais] já conhecem a minha história, já conhecem a minha família
e eu vou ser uma vítima [de represália]...

Para toda área do Rio de Janeiro, de asfalto [bairros], existe o plano de
segurança. Para as favelas [...] existe repressão. [...] Então quando a gente diz
assim: «a polícia...» [...] Como a gente vê a polícia? [...] Ela está a serviço de
quem? Ela está a nosso serviço? Ela está para garantir a nossa segurança?
Como ela nos vê? Como é que o poder público é assim, esse modelo que
nós temos aí, de atuação nas comunidades [...]? Isso aí já vem de muitos,
isso aí não muda. Isso aí não muda! Isso aí não muda?

É significativo que, entre os 150 moradores de favelas ouvidos na pes-
quisa, apenas um tenha relatado uma experiência positiva com a polícia,
um caso em que esta garantiu a segurança. Atuação que mereceu não só
a sua aprovação, como a levou a intervir no debate do grupo focal dis-
criminando esta modalidade de atuação na favela (uma «situação dife-
rente») das práticas policiais correntes e, assim, relativizando as críticas à
corporação policial.

Eu queria interferir nessa coisa que está no nosso imaginário, que a po-
lícia é pior que bandido. Desde [...] pequena, quando eu via o camburão
[carro de patrulha] subindo, me dava um medo... Só lembrava do conselho
de meu pai: «Quando vir polícia não saia correndo! Vá devagar para casa!»
A minha vontade era sair correndo e me enfiar em casa. [...] Só que vou con-
tar uma situação diferente. [...] No nosso imaginário [...] os meninos são [...]
os nossos guardiões. [...] [eles] falam muito isso: «[...] enquanto eu tiver aqui,
não haverá invasão [de fação rival]». [...] Nosso temor maior sempre foi o
[favela dominada pela fação rival]. [...] No caso da invasão, [...] os meninos
da favela foram embora. Só que, naquela ocasião, quem garantiu a nossa se-
gurança foi a polícia sim! [...] muitas pessoas [...] foram para a casa de algum
parente e resolveram retornar caso a polícia estivesse lá. Neste momento, a
polícia foi sim segurança, eu lembro bem disso, a minha família foi para a
casa de minha tia porque a gente estava com medo de os bandidos voltarem.
E a gente só voltou quando a polícia estabeleceu um ponto lá. Isso eu quero
frisar, que é para não deixar que a polícia é bandido.

No conjunto dos relatos citados, as queixas em relação ao contexto
de insegurança vivido nas favelas são dirigidas tanto à atuação policial
como ao crime violento. Em relação a este, os moradores ressaltam sem-
pre a disparidade de forças e os riscos envolvidos – que não lhes permite
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confrontá-los abertamente – e os ónus de terem de compartilhar o
mesmo território. Entretanto, se a violência policial foi tratada de uma
forma relativamente unívoca pelo conjunto da população favelada, outra
é a situação quando os agentes questionados são os traficantes e a ante-
cipação de possíveis represálias restringe a veiculação de críticas. Já no
caso dos policiais, cuja presença nas favelas está menos enraizada na vida
local, há algum espaço (mesmo que limitado) para críticas. Os traficantes,
ao contrário, compartilham o mesmo território e, de uma forma ou de
outra, acabam tendo uma capacidade de controlo muito mais persona-
lizada e abrangente sobre o que é veiculado. Desta forma, o medo de
falar abertamente, o receio sobre os usos que os outros moradores podem
dar ao que cada um diz, a possibilidade de serem definidos como alca-
guetes10 se denunciarem publicamente os traficantes, tem outras conse-
quências. Como disse um morador: 

[...] conivente? [...] ele [o traficante] mora do meu lado e a polícia me
pergunta se eu conheço, eu digo que não. [...] É uma questão de sobrevi-
vência.

Tudo isso trunca a comunicação e leva os moradores ao silêncio,11

mas a natureza e a extensão deste é variável, assim como variáveis são as
formas de lidar com as condutas violentas. Só quando podem falar com
confiança a interlocutores conhecidos e em segurança (fora das favelas
ou sob circunstâncias especiais) o tema emerge, ainda que fragmentaria-
mente, mas revelando que o quotidiano nas favelas é profundamente
afetado pela violência criminal. A pesquisa recolheu vários relatos de sub-
missão, humilhação, expulsão das casas, expropriação de bens, espanca-
mentos, assassinatos, assédio e abuso sexual. Os moradores referem-se a
e denunciam um poder arbitrário e quase ilimitado em relação ao qual
não dispõem de recursos que possam contrapor, apesar do intenso mal-
estar que provoca.  

10 Nota do editor: «Alcaguete» é um termo que designa o delator ou denunciante.
11 Como disse uma moradora: «a gente só está conversando [nos grupos focais] por-

que ninguém vai ser identificado». Outro morador suspendeu repentinamente o relato
das condutas violentas de traficantes da favela onde mora, dizendo: «os traficantes sabem
tudo que eu faço». Este receio indeterminado talvez se relacione com o que muitos mo-
radores identificaram como «neurose» ou «paranóia», que parece traduzir em linguagem
psi, ao mesmo tempo, uma reação individual e defensiva à extensão da submissão imposta
pelos traficantes e um certo reconhecimento de que ela pode ser um tanto exagerada.
Cf. Mattos (2005). 
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O sujeito com um fuzil na porta da tua casa, por exemplo, você não
pode falar nada. Um baseado [cigarro de maconha], você não pode falar
nada.

O 3 se transformou em 2 + 1 [...]. Lá na [nome da favela], o rapaz estava
falando isso [...] porque 3 significa Terceiro Comando [fação do tráfico].
Eles são do Comando Vermelho [outra fação] agora. É a repressão, é o re-
gime talibã de que falei. É horrível!

Mas, além disso, frisam que, quanto aos bandos de traficantes, o re-
gisto de suas queixas por segurança é outro. Como demandar de «bandi-
dos» respeito a direitos, à integridade pessoal?

...o tráfico [...] é violento. Por que a gente sempre fala da PM? O trafi-
cante a gente sabe: é o bandido, está à margem da lei. A gente pode esperar
o quê dele? Só isso mesmo.

Deve-se ressaltar que, para os moradores de favelas, o silêncio e a obe-
diência face à violência do tráfico constituem as respostas possíveis à
opressão dos traficantes, diante do que vivenciam como isolamento e
desamparo. Neste cálculo, expressam um certo reconhecimento da ope-
ração da «geometria variável» em relação às favelas e seus habitantes: 

O tráfico é realmente o poder paralelo, eles são o poder, então eles têm
as regras deles. A gente não é cidadão para o tráfico, a gente é cidadão para
o governo, para a sociedade. Para o tráfico, a gente é subordinado.

Entre aspas, porque a gente não é cidadão para nenhum dos dois. Porque
ontem meu irmão levou uma cacetada na cabeça, da polícia.

É claro que o silêncio dos moradores não é completo. Eles conversam
e comunicam suas queixas. As referências desaprovadoras a muitos as-
petos das condutas dos traficantes são constantes. Mas, há sempre ex-
trema cautela em só fazê-las privadamente, cuidando de que apenas pessoas
de confiança estejam presentes e que o ambiente seja favorável. As recla-
mações são feitas como confidências e não como demandas públicas.
Factos, situações e pessoas são mencionados, mas o segredo é requerido
e sua inevitável circulação como «fofoca» é temida. (Fofocas podem fazer
vítimas, dependendo de quem e como as usa; nas circunstâncias da vida
nas favelas isso pode significar a morte.) Neste sentido, as reclamações,
em particular as relativas à violência dos traficantes – pois a opressão da
polícia é mais distante – têm limitada possibilidade de se estruturar como
crítica orgânica e compartilhada, capaz de articular uma ação coletiva
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consistente nas arenas políticas. Este é um fator de deslegitimação e en-
fraquecimento das organizações de base e das poucas reivindicações que
elas conseguem conduzir.

Sem dúvida, silêncio e obediência são respostas adequadas diante do
risco de vida e da inexistência (ou extrema precariedade) de soluções ins-
titucionais – mas, ao mesmo tempo, renovam as dificuldades enfrentadas.
O silêncio (e as distintas formas de omissão, que não devem ser enten-
didas como passividade ou desinteresse) constitui um dispositivo de de-
fesa. Entretanto, traduzido na chave de leitura da «conivência», estimula
a violência policial indiscriminada; aprofunda o isolamento dos mora-
dores, quebrando a confiança associada à sociabilidade local;12 reforça
os estereótipos da população não-moradora; e fornece justificativas para
a criminalização de seus protestos e das ações coletivas, dificultando e
mesmo impedindo a participação dos favelados nas arenas políticas como
atores moralmente qualificados. Tudo isso reforça uma «lei do silêncio»
implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.13 Assim, fecha-
-se um círculo de ferro, verso e reverso da mesma moeda. De um lado,
silêncio e omissão tornam-se dispositivos de defesa da população local
e, de outro, silêncio e omissão expressam o isolamento social das favelas
por sua criminalização (o «mito» da convivência) pela população não
moradora. 

No caso da violência policial, silêncio e omissão têm pouca utilidade
como recursos defensivos. Nem são impostos explícita ou implicita-
mente pelos policiais, os quais sabem que estão lidando com uma po-
pulação segregada e estigmatizada, de modo que não se esforçam por
garantir a clandestinidade de sua atuação, quando esta se realiza de
forma ilegal. Além do mais, só muito raramente eles têm algum interesse
na vida local: constituem um poder que interfere de fora, através das in-
cursões de confronto com traficantes, sobre as quais os moradores não
têm qualquer ingerência, e/ou por meio das outras formas de contato
com os traficantes. Para os moradores comuns a violência policial é ina-
pelável, incontrolável e imprevisível. Ainda que a relação polícia-mora-
dor seja territorializada (como indicado nos relatos, a atitude dos poli-

12 Em certas favelas, parece haver uma erosão do «sentido de lugar», como sugere
Wacquant (2001b) a respeito dos territórios estigmatizados e isolados em diferentes con-
textos nacionais.

13 Cf. Machado da Silva, Leite e Fridman (2005); Machado da Silva (2004); Machado
da Silva e Leite (2004); Zaluar (2004; 1985) e os artigos reunidos em Zaluar e Alvito
(1998). 
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ciais nas favelas não é a mesma da adotada fora delas), do ponto de vista
dos moradores, a territorialização é espasmódica e intermitente – e esse
distanciamento torna incontroláveis as condutas dos policiais. Ou seja,
a presença da polícia nas favelas é um elemento do quotidiano; mas
quando, onde e como sua atuação interferirá na vida dos moradores é
imprevisível.

É mais fácil você conseguir o respeito de um bandido do que respeito da
polícia.

Porque a polícia para a gente […] ainda é pior que o traficante. […] com
o traficante ainda eu posso, como é que é?, argumentar, negociar...

Pode sim [generalizar o modo de atuação da polícia]. Em toda comu-
nidade violenta é o mesmo: a polícia cada vez que entra no morro é para
matar. 

Há diferenças significativas no que diz respeito à atuação dos trafi-
cantes: para estes o domínio territorial é de grande importância logística,
de modo que sua dominação precisa ser exercida de maneira muito mais
estrita, permanente e regular. Se, por um lado, isso implica maior opres-
são e controlo das atividades dos moradores (a «lei do silêncio», por
exemplo), por outro, também significa uma aproximação que as diferen-
ças nas disposições subjetivas e as barreiras morais não podem evitar.14

Neste sentido, a proximidade forçada abre certo espaço, ainda que limi-
tado, para algumas tentativas de controlo ou redução dos efeitos da vio-
lência dos traficantes. Com isso, surge a possibilidade de diminuir a im-
previsibilidade da atuação dos traficantes, tornando-a um risco calculável
e, dessa maneira, reincorporando-a parcialmente à rotina quotidiana (para
risco e perigo, cf. Giddens 1997). A complexidade desses encontros for-
çados é enorme. Certos tipos sociais, por seu estatuto simbólico – mães
e líderes religiosos (em particular evangélicos15) –, dispõem de melhores
condições de manipular as relações com os traficantes, muitas vezes uti-
lizando estas «imunidades», mesmo precárias, como recurso de contra-

14 A contiguidade territorial com traficantes tem obrigado os moradores a um trabalho
de «limpeza simbólica»: as fronteiras morais que os separam precisam ser recorrentemente
reafirmadas. Esta necessidade é mais forte nas relações com não-moradores e com orga-
nizações «de fora», mas também está presente entre os próprios moradores.  

15 A elaboração de uma identidade religiosa evangélica, que unifique crenças, valores
e práticas pertinentes a esta filiação, tornou-se, nos últimos anos, uma das principais mo-
dalidades de «limpeza simbólica» nas favelas, permitindo que evangélicos estabeleçam
contactos com traficantes – inclusive na tentativa de evangelizá-los – sem se contaminar
moralmente. Cf. Zaluar (2004); Birman e Leite (2002).
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poder.16 Se bem-sucedido, este pode bloquear pontualmente as explosões
de violência de parte das condutas dos traficantes.

Conclusão: sobre riscos e rotinas nas favelas 

A descrição das formas de atuação da polícia nas favelas é sempre
acompanhada de críticas acerbas. Estas, entretanto, não se dirigem pro-
priamente à corporação (ninguém é contra a repressão policial), nem tam-
pouco aos métodos violentos em si mesmos. As críticas são antes ao ca-
ráter indiscriminado da ação, que não distingue entre «gente de bem» e
«marginais». Em outras palavras, o que os moradores criticam é menos a
violência policial em si e mais a falta de seletividade de seu objeto. 

Parte das críticas à atuação da polícia denuncia a corrupção e a inação
policial nos postos situados nas localidades, em geral na periferia delas,
sugerindo que a aceitação de métodos violentos tem como limite sua
funcionalidade como «garantia externa» da ordem social local. A crítica
não se organiza a partir da denúncia das ilegalidades cometidas pelos po-
liciais (exceto no caso de violações ao direito à vida), mas antes como
reação aos desajustamentos que suas práticas introduzem no fluxo das
interações rotineiras nas favelas. A causa das interrupções produzidas pela
violência policial algumas vezes é atribuída aos estereótipos e preconcei-
tos contra os favelados (há uma clara compreensão de que os policiais
não agem da mesma forma na «favela» e no «asfalto»). Mas a menção ao
preconceito constitui outra forma de crítica (não se refere aos policiais
como atores concretos, mas à prática institucional que operacionaliza a
construção do «problema da violência» e das medidas para sua solução
articuladas a partir da «geometria variável»). 

Assim, a conclusão geral sobre as críticas dos moradores de favelas à
violência policial pode ser resumida da seguinte maneira. Elas denunciam
a violência, mas estão referidas a outro problema: a quebra das rotinas.
É esta questão não tematizada que organiza todo o discurso crítico e
«ajusta» o ponto de vista das camadas sociais mais abastadas (segregador,
estereotipado e preconceituoso) e o dos moradores de favela (bem como

16 Em situações de risco, o significado simbólico de certos papéis sociais é acionado
na tentativa de obter «imunidade». No caso dos evangélicos, através de uma conduta
compatível com a esperada da filiação religiosa, do uso da Bíblia, etc. No caso das mães,
através do recurso discursivo aos «laços primordiais» – «as igualdades de sangue, fala, cos-
tumes» experimentados como «vínculos inefáveis, vigorosos e obrigatórios em si mesmos»
(Geertz 1978, 261). Para o tema, cf. Leite 2004. 
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dos demais territórios da pobreza). Estas duas referências do imaginário
sobre o Rio de Janeiro – favelados e moradores do «asfalto» – centrais na
configuração de seus conflitos, acabam se encontrando naquilo que não
dizem: a intensa preocupação com o prosseguimento das rotinas quoti-
dianas, vividas como sistematicamente ameaçadas pela violência criminal.
No caso dos moradores de favelas, o que está em questão não é a regu-
lação estatal/legal, a democracia (embora este tópico apareça sob a forma
de reclamações quanto às diferenças de tratamento no «asfalto» e na «fa-
vela»), nem a restrição da violência. O problema criticado é, antes, o des-
respeito às diferenças e hierarquias internas que constituem a versão local
da ordem institucional. 

A descrição das formas de atuação dos criminosos também vem sem-
pre acompanhada de crítica, mas sob outro quadro de referência, que in-
corpora uma periodização ausente no entendimento da violência policial.
Em outras palavras, «antigamente» a atividade criminal não afetava o
fluxo regular da vida local por estar ajustada a ele. Podia até mesmo con-
tribuir para estabilizá-lo, na medida em que este ajustamento convertia
os criminosos em uma espécie de autoridade local. Por outro lado, a ati-
vidade criminal sendo menos visível e menos ostensiva, isto é, intersticial,
a atuação da polícia também o era. Assim, os moradores parecem consi-
derar que o segredo, a clandestinidade e a invisibilidade pública da ativi-
dade criminal, provocando certo desinteresse (da polícia, da população
«de fora» e dos próprios moradores) pela mesma, eram característicos
desse passado idealizado. Ao contrário, «hoje» os criminosos/traficantes
são vistos como orientando-se segundo um padrão de sociabilidade pró-
prio que é incompatível com as regras de convivência dos moradores co-
muns. As críticas às humilhações, à falta de «respeito» – elemento central
do repertório crítico dos moradores de favelas – traduzem sua perceção
acerca do não reconhecimento da alteridade dos favelados por parte dos
agentes da sociabilidade violenta. 

Frente a esta forma de vida, os moradores comuns desenvolvem um
esforço de «limpeza simbólica» que é de dupla natureza. De um lado, pro-
curam afastar-se do mundo do crime, reivindicando não serem identifi-
cados com os criminosos, enfatizando sua natureza ordeira e pacífica e
seus padrões de moralidade burguesa. Nesta operação, ressignificam o sen-
tido de «vagabundo». Antes uma categoria externa de criminalização dos
favelados, enquanto «classes perigosas», articulada a partir das referências
do mundo do trabalho (Valladares 2005; Zaluar 1985), tornou-se hoje uma
categoria nativa que se refere ao crime e à violência, demarcando fronteiras
em relação aos «cidadãos de bem» residentes em favelas. De outro lado,
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como muitas vezes os traficantes são parentes, vizinhos ou conhecidos
próximos, os moradores desenvolvem um esforço (sempre individuali-
zado e pontual) para «reumanizar» ou «remoralizar» a pessoa em questão.
Não que as práticas criminais sejam justificadas. Os moradores apenas su-
gerem que, mesmo agindo de maneira reprovável, a pessoa tem outras ca-
racterísticas que a tornam «gente como a gente» e não um monstro moral
que não «respeita» ninguém e é objeto de temor e crítica velada. 

Paralelamente ao reconhecimento da radical incompatibilidade entre
formas de vida contíguas compartilhando o mesmo território, são muito
intensas as manifestações de reprovação, desconforto e medo relaciona-
dos aos constantes confrontos armados entre bandos de criminosos. 
A conclusão geral sobre as críticas dirigidas à violência criminal caminha
na mesma direção das críticas à atuação dos policiais. Não são propria-
mente nem o crime nem a violência que organizam o discurso crítico,
mas sim, como se viu nos relatos analisados, a interferência desta forma
de vida sobre o fluxo rotineiro da vida nos territórios das favelas. Tudo
isto sugere que a «presença ausente» (não reconhecida, logo, não temati-
zada) no discurso sobre a violência policial e criminal dos moradores de
favela é o fluxo das rotinas quotidianas, ou melhor, o caráter imprevisível
das frequentes interrupções que elas sofrem. Uma utilização livre do que
Giddens (1997) designa de «segurança ontológica» permite pensar que
esta depende de «garantias externas» que estariam vinculadas ao que este
autor denomina de «sistemas peritos». Não se pode presumir, entretanto,
a confiança dos moradores de favelas nas instituições estatais encarrega-
das da proteção aos cidadãos. Operando no quadro da «cidadania de
geometria variável», estas, com frequência, trazem incerteza e insegurança
à vida dos segmentos subalternos da população, uma vez que, por sua
extensão e qualidade, os bens de cidadania e os serviços públicos dife-
renciam-se social e espacialmente e a lei escrita não se aplica universal-
mente a todos os casos e segmentos sociais. A noção de «sistema perito»
de Giddens está associada à burocratização do conhecimento sob a forma
de organizações incrustadas na vida quotidiana e supõe um universalismo
que não existe no caso de alguns sistemas no Brasil, cujas regras de fun-
cionamento, embora formalmente burocratizadas, na prática são perso-
nalizadas, contingentes e contexto-dependentes. No caso em análise, os
aparelhos de controlo social, que deveriam tender ao monopólio da vio-
lência simbólica e material, não garantem regras generalizadas e impes-
soais («peritas») de conduta e não são, portanto, confiáveis.

O material coletado sugere que a experiência prática e imediata de
uma ordem rotineira estável (aquilo que permite «continuar», para 
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Giddens) precisa ser diligente e intencionalmente construída no aqui e
agora das próprias práticas rotineiras. É esta vigilância «encaixada» (Gid-
dens 1997), que desempenha o papel das «garantias externas» e dos «sis-
temas peritos», através da qual os moradores ajustam suas condutas às si-
tuações de violência, perigo e insegurança. Isto leva a crer que o
funcionamento institucional, com seus respetivos conflitos, é fortemente
influenciado por este modo de manter a «atitude natural» e reproduzir a
experiência da densidade do mundo necessária à «segurança ontológica».
Os bloqueios e as recorrentes interrupções à continuidade das rotinas
passam a ser cognitiva e moralmente manipulados como «riscos», mas a
falta de organicidade tanto dos próprios riscos quanto dos recursos dis-
poníveis para lidar com eles tornam sua administração uma tarefa quase
pessoal que envolve enorme sofrimento psíquico. A ansiedade gerada
por esta ameaça à segurança ontológica expressa-se sob a forma de um
medo social difuso, que acaba por produzir demandas de uma estabili-
zação das rotinas pela força, fechando assim um círculo de ferro que re-
produz indefinidamente a violência como elemento estruturador funda-
mental, sempre presente e sempre temido, nas favelas e em toda a cidade.
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Capítulo 6

A fragmentação do Estado Social:
um controlo social renovado?

O texto que seguidamente se apresenta tem na sua origem uma co-
municação com o mesmo título no X Congresso Luso-Afro-Brasileiro
de Ciências Sociais – Policiamentos, cidade, crime: abordagens dos mun-
dos luso-afro-brasileiros contemporâneos.1 É no quadro de uma tensão
entre a procura de fidelidade à comunicação original e as necessárias
adaptações à linguagem escrita que se deve entender a utilização que é
feita de algumas das referências bibliográficas, bem como uma ou outra
interrogação cujo tom de certo modo provocatório soará, possivelmente,
como sendo mais típica das interações verbais que dos textos escritos.

Introdução

Em Portugal, tal como na Europa, a produção da coesão social tem
vindo a constituir-se ao longo dos últimos anos como uma questão crítica
em virtude da fragmentação dos macrodispositivos de regulação social,
jurídica e económica (Castel 2005). Tal fragmentação tem concorrido
tanto para um crescente sentimento de insegurança subjetiva como para
um aumento da conflitualidade social. Se a insegurança subjetiva se ar-
ticula essencialmente com o medo do crime, mas também com a inquie-
tação ontológica, a conflitualidade social respeita sobretudo à dissolução
dos laços sociais. Para além disso, e em resultado de uma certa desagre-
gação dos valores do Estado Social, os cidadãos também têm vindo a
questionar não só a capacidade do Estado em tutelar eficazmente o sis-

1 Este Congresso realizou-se na Universidade do Minho, em Braga, no mês de Feve-
reiro de 2009.
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tema de justiça, mas também a sua aptidão na gestão da regulação social
(cf. Fernandes e Neves 2010). 

Neste contexto importa refletir sobre eventuais transformações do
mandato policial no contexto de transformações sociais mais vastas, de-
signadamente naquilo que se refere à diluição das funções sociais do Es-
tado. A concretização de tais transformações articula-se com a emergência
de formas renovadas de controlo social.

Das evidências

Partindo daquilo que parece ser mais evidente e mais bem estabele-
cido para posteriormente, ao longo do texto, se avançar da convicção
em direção à dúvida, da afirmação à interrogação, começa-se por aquilo
que parece ser mais ou menos consensual relativamente ao tema em aná-
lise, isto é, ao mandato das forças policiais. 

É frequente indicar-se como data de nascimento da polícia moderna
o ano de 1829, pois foi nesse ano que, em Inglaterra, Robert Peel2 imple-
mentou uma reforma estrutural das forças policiais. Esta reforma surgiu
como reação a uma crise da administração do espaço urbano no contexto
do crescimento exponencial das cidades provocado pela Revolução In-
dustrial. Com efeito, a explosão urbana e o desenvolvimento industrial
fizeram surgir as classes perigosas e geraram uma «topologização da desor-
ganização social» (Fernandes e Carvalho 2000, 70). 

Esta nova polícia, crescentemente profissional, tinha funções não ape-
nas repressivas mas também preventivas (Valente 2002, 147). O desen-
volvimento das atividades preventivas assentava na procura de proximi-
dade com as populações locais. Esta prevenção baseada na proximidade
necessita contudo de ser interpretada por relação ao contexto. Ela tradu-
zia, na verdade, uma forte vigilância sobre os locais de residência, traba-
lho e diversão das camadas inferiores das classes laboriosas, que eram cada
vez mais associadas às classes perigosas (Fernandes e Carvalho 2000, 70).
Por outras palavras, apesar de ser inegável que as forças policiais modernas
adquiriram um caráter crescentemente profissional e burocrático, isso
não se traduziu de forma simples e linear numa indiferença de classe rela-
tivamente aos sujeitos das suas intervenções. Na verdade, a sua legitimi-
dade continuou em grande medida a ter origem nas classes dominantes.

2 Assinale-se que Robert Peel foi por duas vezes primeiro-ministro do Reino Unido,
pelo Partido Conservador.
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Não é então de espantar que, segundo Cohen (1979), a tarefa desta polícia
consistisse em proteger a propriedade privada e assegurar a ordem pú-
blica, concebida em termos da livre circulação de mercadorias – desig-
nadamente da mão-de-obra. Tanto Cohen como Hobbs se referem ao
facto de a burguesia ter grande estima pelo trabalho desenvolvido pela
polícia na medida em que ajudava a impor a ordem industrial a popula-
ções situadas para lá do alcance da disciplina fabril, prevenindo greves e
mobilizações políticas e criando obstáculos ao desenvolvimento de eco-
nomias paralelas sobre as quais as classes trabalhadoras procuravam, pelo
menos em parte, organizar-se (Cohen 1979, 129; Hobbs 1988, 40). Num
certo sentido, assim, o trabalho policial dirigia-se não apenas àquilo que
atualmente entendemos como controlo da criminalidade, mas também
ao controlo das classes trabalhadoras. Hoje, perante a escassez de trabalho
disponível num mundo em crise global, será que os desempregados as-
sumiram a posição das camadas inferiores das classes laboriosas? E, reto-
mando a terminologia marxista, será que os inempregáveis, que no en-
tendimento comum se concentram territorialmente nos bairros sociais,
assumiram a posição do lumpenproletariado? Confronte-se, a este pro-
pósito, a noção de vitimação coletiva, que «remete para uma conceção
de violência [...] enunciada no plural. Pode dizer respeito a várias formas
de coação, ao emprego desproporcionado da força, ao cometimento de
crimes sobre indivíduos apenas por representarem determinados grupos
ou comportamentos contra os quais se dirige esse tipo de resposta. 
A identificação destes indivíduos procede por estereotipia: por alguma
razão relativa à sua aparência, ao local onde são vistos, à associação cir-
cunstancial com outros indivíduos ou situações, etc., são assimilados a
uma determinada representação social que é suscetível de mobilizar
algum tipo de violência sobre eles» (Fernandes e Neves 2010, 318).

Para além desta forma de olhar a polícia, a que poderíamos chamar
perspetiva estruturalista do conflito (Hester e Eglin 1996), existem evi-
dentemente outros modos de conceber o trabalho policial, como por
exemplo a abordagem interacionista. Seguramente, contudo, a aborda-
gem interacionista não pode negligenciar alguns aspetos históricos e es-
truturais da definição de polícia. Por exemplo, o facto de nas sociedades
democráticas ocidentais a polícia deter o monopólio legal do uso da
força, facto esse que se encontra evidentemente relacionado com a his-
tória do nascimento e desenvolvimento da polícia tal como a conhece-
mos atualmente, vinculada a um Estado-Nação, a um Estado de direito,
a uma sociedade na qual a legitimidade burocrática deve imperar sobre
a legitimidade carismática e a legitimidade tradicional (Weber 1968). 
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Nestas sociedades, as forças policiais comprometem-se perante o poder
político, o poder judicial e perante os cidadãos a executar o seu mandato
– ou seja, a aplicar a lei – de forma profissional e imparcial.

Com efeito, o monopólio do uso legal da força foi concedido às for-
ças policiais para que estas pudessem desempenhar eficazmente o seu
mandato, que contempla três áreas fundamentais: a prevenção do crime,
a deteção do crime e a detenção dos criminosos (Manning 1978, 8). En-
quanto conceito ou modelo abstrato, a tarefa das forças policiais parece
assim razoavelmente clara e precisa. Contudo, um olhar interacionista,
situado próximo da prática dessa tarefa, mostra que tais limites são afinal
bem mais imprecisos do que o modelo conceptual parece indiciar. Assim,
é relativamente fácil identificar pelo menos duas dificuldades na imple-
mentação concreta do mandato policial: 

• A polícia vive num permanente dilema entre a aplicação da lei e a
manutenção da paz (Cohen 1979, 130), entre ser «agente da lei» e
«agente da paz» (Banton, cit. in Bittner 1967, 700). Este segundo
termo refere-se a todas as atividades rotineiras da polícia que não
são dedicadas à detenção de indivíduos. Essas atividades não são
determinadas por mandatos executivos ou judiciais específicos,
sendo que os próprios manuais da polícia lhes prestam pouca aten-
ção, tendendo apenas a afirmar que o trabalho do agente é gover-
nado pela sua sabedoria, integridade e altruísmo, ou então pura e
simplesmente pelo senso comum (Bittner 1967, 700). Ou seja, en-
quanto «agentes da paz» – e esta é uma função qualitativa e quan-
titativamente importante do trabalho policial – os agentes policiais
atuam sem grande controlo ou orientação exterior. Assim sendo,
Bittner (1967, 704) pergunta como é que o agente policial sabe se
deve ou não intervir numa situação na qual, pelo menos à partida,
a lei não é invocada. E acrescenta a esta uma outra questão: em que
medida é que a dimensão extralegal das atividades e representações
do trabalho policial influencia as circunstâncias de invocação da
lei? (Bittner 1967, 704).

• Mais do que aplicar a lei, a polícia recorre à lei para racionalizar e le-
gitimar as suas intervenções (Manning e van Maanen 1978, 4). Esta
observação remete para a análise dos processos de tomada de deci-
são. Provavelmente influenciados por uma conceção hiper-raciona-
lista do ser humano, assumimos frequentemente que, na tomada
de decisões, as pessoas conhecem à partida as condições sob as quais
escolhem uma dada possibilidade de atuação, corrigindo as decisões

Tiago Neves
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anteriores à medida que vão recebendo informação adicional. Gar-
finkel (1967), no seu famoso estudo sobre a tomada de decisões
pelos jurados em tribunal, diz-nos no entanto que, para as decisões
efetuadas em situações de escolha de senso comum, cujos elemen-
tos são em grande medida tomados por garantidos, as coisas talvez
não se passem exatamente assim. Diz Garfinkel que as decisões não
são tomadas à medida que a situação o exige mas que, ao contrário,
a pessoa define retrospetivamente as decisões que foram tomadas.
Ou seja, «Só quando os jurados chegam a uma proposta que é aceite
é que se constata que se chegou a um veredicto – no momento em
que a proposta foi avançada por alguém, não se sabia que seria essa
proposta que viria a ser aceite. Constata-se que essa é a decisão por-
que é aquela que foi aceite» (Sharrock e Watson, cit. in Hester e Eglin
1996, 80). Por outras palavras, o resultado vem antes da decisão. Isto
significa que os jurados não possuíam a priori um entendimento das
condições definidoras de uma decisão correta. Na verdade, só re-
trospetivamente decidiram aquilo que fez da sua decisão a decisão
correta. Constata-se assim que uma característica fundamental das
decisões humanas – incluindo decisões dos jurados e dos agentes
policiais – é o processo de legitimação ou justificação da decisão to-
mada. Esta visão dos processos de tomada de decisão vem assim
instabilizar a ideia simples (simplista?) de que aquilo que a polícia
faz é aplicar a lei.

É por estes motivos que se pode dizer que, enquanto organização, a
polícia é essencialmente uma burocracia simbólica na medida em que,
embora mantenha «a imagem de uma adesão total às regras burocráticas»,
na realidade em pouco ou nada se conforma a tais regras (Manning e van
Maanen 1978, 3). 

Das dúvidas

Tendo a polícia moderna, com as características e os paradoxos acima
referidos, sido constituída e consolidada no contexto da emergência e
consolidação do Estado-Nação, que posteriormente veio a ter o seu auge
nos 30 gloriosos anos do Estado-Providência, valerá a pena equacionar
o que sucede ou sucederá à polícia com a diluição do Estado-Providência,
do Estado Social, e até mesmo das funções sociais do Estado. Que re-
percussões terá na organização do trabalho policial a separação entre o
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social e o económico,3 que tem dado origem a uma territorialização do
social e a uma globalização (e desterritorialização) da economia (Ham-
zaoui 2005)? Como se reorganizará a divisão do trabalho entre a polícia
e a intervenção social no quadro de uma «política social diferenciada e
territorializada» que aposta na responsabilização dos sujeitos e no desen-
volvimento de medidas individualizadas (Hamzaoui 2005, 32)?

A articulação entre policiamento e intervenção social que é aqui pro-
posta radica num entendimento da intervenção social como esfera de
atividade que integra uma dimensão relevante de controlo social, seja
pela vigilância e sinalização de situações problemáticas, seja pela produ-
ção de um efeito suavizador sobre essas mesmas situações. Assumindo-
-se um «modelo hidráulico do conflito e da mudança», segundo o qual
quanto maior for a pressão no status quo ou nas instituições que o repre-
sentam, mais iminente se torna a mudança social, a intervenção social
pode ser vista como elemento promotor de regulação e elemento de opo-
sição a mudanças abruptas (Schoeny e Warfield 2000, 262). 

Importa igualmente ter em conta o seguinte: parece inegável que a
política social atravessa, na chamada sociedade de risco (Beck 1997; Giddens
1991), um período de intensa redefinição. Com efeito, enquanto no Es-
tado-Providência a política social tinha uma natureza essencialmente re-
distributiva, solidária, universal e desterritorializada, na sociedade de risco
ela tende a basear-se nos princípios da gestão do risco e da responsabili-
dade individual. Atualmente, então, a intervenção social tende para a ter-
ritorialização, a responsabilização e implicação dos beneficiários. Embora
a política social redistributiva do Estado central não tenha desaparecido,
o que está em causa já não é, de facto, a redistribuição da riqueza. Para
Hamzaoui (2005), o paradoxo destas políticas sociais diferenciadas e ter-
ritorializadas assenta no facto de pretenderem ativar o social através da
convocação da solidariedade mas, simultaneamente, serem avaliadas ex-
clusivamente segundo critérios de eficácia. Uma dificuldade evidente nes-
tas novas formas de pensar a política e a intervenção social reside no
facto de os problemas sociais serem entendidos como problemas locais
quando, em boa verdade, os fatores de precarização são globais. Parece,
com efeito, que as novas políticas sociais são mais orientadas pelo prin-
cípio liberal da responsabilização individual dos beneficiários do que
pelos ideais da solidariedade e dos direitos coletivos – o que acaba por
conduzir à individualização do social (veja-se o caso do Rendimento So-

3 Duas dimensões que o Estado-Providência procurava tornar coesas mas cujo dis-
tanciamento tem vindo a acentuar-se ao longo dos últimos 25 anos.
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cial de Inserção, muito particularmente da estigmatização dos seus bene-
ficiários). Neste contexto, parece igualmente que elas emergem mais como
instrumentos técnicos de prevenção, minimização e gestão do risco do
que como estratégias de promoção da solidariedade e da justiça sociais.

A descoincidência entre uma regulação social local e uma regulação
económica global reconfigura, portanto, a atuação do trabalho social e pro-
vavelmente reconfigura também o trabalho policial. Poderá inclusivamente
argumentar-se que esta descoincidência concorre para a insegurança sentida
na sociedade de risco e para os ímpetos securitários que emergem na outra
face da moeda. Robert Castel, por exemplo, assume uma posição forte-
mente crítica dos modos contemporâneos de regulação social e afirma a
necessidade de denunciar a inflação da preocupação securitária criadora
do medo que conduz ao individualismo, à privatização dos seguros e da
segurança, à crença na impossibilidade de proteção coletiva. Com efeito,
«A insegurança moderna não seria a falta de proteção, mas antes seu in-
verso, sua sombra projetada num universo social que se organizou em
torno de uma busca sem fim de proteções» (Castel 2005, 8). Porém, como
os sistemas de segurança são complexos e frágeis, o próprio processo de
procura de proteção cria insegurança. Assim, nas palavras de Castel, 

O sentimento de insegurança não é exatamente proporcional aos perigos
reais que ameaçam a população. É antes o efeito de um desnível entre uma
expetativa socialmente construída de proteções e as capacidades efetivas de
uma determinada sociedade de colocá-las em prática (2005, 9). 

É neste quadro que se pode encontrar um paralelismo entre a situação
no campo da política social e o crescimento de importância da justiça
atuarial no campo criminal. A justiça atuarial, recorde-se, propõe uma
lógica punitiva assente não apenas na natureza da ofensa cometida mas
também numa avaliação estatística dos perfis de risco dos agressores (Fee-
ley e Simon 1996). Ou seja, os destinatários da justiça atuarial são pro-
cessados em modelos estatísticos aplicados sobre conjuntos vastos de
dados, definindo-se os seus perfis de risco em função das suas caracterís-
ticas individuais. Isto significa que o indivíduo é responsabilizado por
fatores que estão bem para lá da sua esfera de controlo. Por sua vez, aos
beneficiários das medidas de política social é solicitada a responsabiliza-
ção individual, designadamente através da participação contratualizada
em programas de inclusão social, quando em boa verdade a efetivação
dessa inclusão depende, na maioria dos casos, de fatores situados no ex-
terior da esfera de controlo dos indivíduos (por exemplo, os movimentos
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de deslocalização da produção, a crise mundial, etc.). Isto significa que
também aqui o indivíduo é responsabilizado – e frequentemente estig-
matizado – por factos e forças situados para além do seu controlo.

Talvez se possa então dizer que a promoção da responsabilidade in-
dividual defendida no quadro de políticas sociais e de justiça neoliberais
é, na verdade, bastante débil, até mesmo inconsequente: com efeito, sem
estar enquadrada em objetivos e esperanças coletivas, a responsabilidade
individual é francamente estéril. É por este motivo que, mais do que mu-
darem a condição social dos beneficiários (no caso da política social), ou
contribuírem para a desconstrução de estereótipos (no caso da justiça
atuarial), tais abordagens contribuem essencialmente para o reforço do
status quo e, eventualmente, para a afirmação definitiva do Estado Se -
curitário em substituição do Estado Social (Castel 2005).

É neste quadro tensional entre a territorialização das intervenções e
uma insegurança generalizada (que transcende em muito o medo do
crime e engloba, por exemplo, uma profunda insegurança ontológica)
que coexistem duas tendências com filosofias aparentemente díspares e
de harmonização eventualmente difícil: o policiamento de proximidade
e o policiamento enquanto dispositivo essencialmente repressivo de um
Estado securitário.

Para Wacquant, crítico da prevalência da segunda destas tendências,
o Estado social keynesiano tende a transformar-se num Estado darwi-
niano. De acordo com Wacquant (2001, 405), esta reconfiguração assenta
nos fetiches da competitividade e da responsabilização individual (que
tem no reverso da medalha a desresponsabilização coletiva). Nesta pers-
petiva, dir-se-ia então que o Estado parece subscrever no campo socio-
político a teoria biológica darwiniana da evolução natural. Esta reconfi-
guração reflete claramente um estreitamento das funções e competências
do Estado. Este processo de reconfiguração das funções do Estado teve
e tem como refrão – mesmo em plena crise económico-financeira… – a
afirmação de que «Menos Estado é Melhor Estado». 

Este processo tem sido especialmente visível nos EUA e no Reino
Unido, mas tem vindo a propagar-se pela maior parte das sociedades oci-
dentais, dando origem àquilo que Wacquant designa como Estado libe-
ral-paternalista: liberal no topo, naquilo que respeita aos negócios, à ati-
vidade comercial e às classes mais favorecidas; paternalista e punitivo em
baixo, relativamente àqueles cujas trajetórias existenciais se encontram
fortemente afetadas pelas transformações do mercado de trabalho e pelo
definhamento das funções sociais do Estado (2001, 402). Por outra pala-
vras, trata-se de uma política penal – e, concomitantemente, de uma po-
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lítica policial – dualista e criminalizadora da pobreza. Não espanta, por-
tanto, que há algum tempo, numa entrevista ao jornal Público, Wacquant
tenha respondido da seguinte forma à questão «O fim do Estado-Provi-
dência resulta invariavelmente na construção do Estado Penitenciário?».
Resposta de Wacquant (2005): 

Se não combates a pobreza tens de desenvolver uma política de combate
aos pobres. E combater os pobres é tratar os pobres como inimigos. O dilema
é que dizes: «Não te ajudamos a ter saúde, casa, emprego.» E crias uma si-
tuação em que as pessoas não têm saúde, casa, emprego. A necessidade toma
conta da vida. Como dizem os meus amigos dos guetos de Chicago: «Tens
de pôr comida na mesa todos os dias.» O que vão fazer para o conseguir?

Sintetizando, Wacquant (2001, 405) identifica três funções essenciais
do aparelho penal do Estado darwiniano:

• Disciplinar os segmentos das classes trabalhadoras que se amontoam nos
novos e precários empregos do setor dos serviços; 

• Neutralizar e armazenar os elementos mais perturbadores dessas classes,
bem como aqueles que sejam considerados supérfluos perante as transfor-
mações da oferta de trabalho;

• Reafirmar a autoridade do Estado no limitado domínio a que a partir de
agora se encontra confinado.

Enquanto Wacquant utiliza a expressão «Estado liberal-paternalista»
para caracterizar o Estado atual, particularmente naquilo que diz respeito
à manutenção da lei e da ordem, Robert Castel utiliza outra terminologia
mas, naquilo que é fundamental, não se encontra longe de Wacquant.
Com efeito, Castel afirma que o Estado Social parece derrapar em direção
a um Estado Securitário que é simultaneamente policial e autoritário em
termos da segurança civil e laxista no que se refere às «consequências de
um liberalismo económico que alimenta a insegurança social» (2005, 58). 

David Garland, por seu lado, concentra a sua atenção fundamental-
mente sobre o sistema penal. Contudo, embora o escopo da sua análise
seja mais restrito, também este eminente criminólogo não deixa de assi-
nalar as ligações existentes entre o plano da política – designadamente
da política social – e o plano da justiça penal. Assim, Garland assinala
que tem vindo a ocorrer uma transformação no paradigma penal e que
tal transformação consiste na passagem do Penal Welfarism (humanista,
centrado no criminoso, crente nos processos de reeducação e reinserção
desenvolvidos pelo Estado) para um regime centrado essencialmente
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sobre o controlo social, a contenção do indivíduo delinquente, a gestão
dos riscos e a redução da insegurança (Salla, Gauto e Alvarez 2006).

Paralelamente a estas tendências de carácter repressivo, o policiamento
comunitário ou de proximidade tem sido frequentemente referenciado
como uma estratégia potencialmente interessante, tanto a nível académico
como a nível político (cf., por exemplo, Fielding 1995 e Shapland 2008).

Seguramente, contudo, existem diferentes perceções acerca da origem
e das motivações do policiamento comunitário ou de proximidade.
Desde logo, vale a pena esclarecer que, se nos países de tradição anglo-
-saxónica o termo comunidade tem geralmente um sentido positivo, as-
sociado a valores como a cooperação e a solidariedade, em países de tra-
dição republicana o termo comunidade remete em primeiro lugar para es-
pecificidades locais e/ou culturais e, portanto, para uma certa ideia de
separação, de particularismo, de implementação de regras próprias (Sha-
pland 2008, 6-7). Esse é um motivo pelo qual nos países de tradição
anglo-saxónica se fala essencialmente em community policing, enquanto
nos países de tradição republicana, mais avessos à possibilidade de sepa-
ração entre a justiça e o Estado, ou à introdução de intermediários na re-
lação entre o Estado e o indivíduo, se tem recorrido à noção de policia-
mento de proximidade (cf. Milburn 2008, 61).

No entanto, perante a já referida diluição das funções clássicas do Es-
tado, tem-se assistido a algum questionamento do monopólio dos Esta-
dos sobre a esfera da justiça criminal. Esse processo tem-se refletido em
iniciativas de localização da justiça, como sejam as apostas na mediação,
na justiça restaurativa e na prevenção local da criminalidade (Shapland
2008, 2). Estes factos apontam para a existência de uma tensão no campo
da justiça criminal: a tensão entre a diluição das funções clássicas do Es-
tado-Nação e a tentativa do Estado de fazer da esfera da justiça um dos
últimos bastiões da sua forma clássica de existência. Esta tensão contribui
para fazer do policiamento de proximidade um campo relativamente hí-
brido, heterogéneo, e eventualmente sujeito a contradições significativas. 

Podemos também aqui tentar uma analogia entre o policiamento (de
proximidade) e a intervenção social. Essa analogia pode ser realizada
numa perspetiva foucaultiana, perspetivando-se o policiamento de pro-
ximidade e a intervenção social como manifestações da tentacularização
do poder normalizador (Foucault 2000). Assim, será o policiamento de
proximidade uma tentativa camuflada de, sob a capa de maior coopera-
ção e proximidade entre a polícia e a comunidade, fazer desta os olhos e
os ouvidos daquela e desse modo procurar o exercício de um controlo
mais vigilante, subtil e eficaz? 
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O campo do policiamento de proximidade parece efetivamente tenso.
Veja-se o caso português, contrastando aquilo que em 1998 afirmava o
general José Manuel da Silva Viegas, da Guarda Nacional Republicana
(GNR), numa conferência internacional sobre policiamento de proximi-
dade, e que pode ser encontrada atualmente no site do Ministério da Ad-
ministração Interna. Dizia o general Silva Viegas (1998):

Do que foi dito deve relevar-se uma ideia-chave: a «segurança não será,
jamais, uma responsabilidade exclusiva das polícias». Estas devem, por isso,
prever e promover a participação direta ou representada dos cidadãos nos
seus planos de ação.

De facto, independentemente das estratégias de aproximação que ve-
nham a concretizar-se no nosso modelo, importa reafirmar o carácter estru-
turante da «partilha de responsabilidade» e do «desenvolvimento de parce-
rias» no âmbito de qualquer projeto destinado a diminuir os fatores de
insegurança e a promover a eficácia policial.

É nesse plano que as forças de segurança, cuja atividade é fundada na au-
toridade do Estado e na determinação do sistema jurídico, procuram cada
vez mais insistentemente a legitimação das suas atuações junto dos cidadãos;
parece um paradoxo, mas a verdade é que a observância da Lei parece já não
ser suficiente para a legitimação dos atos de polícia, especialmente aqueles
que mexem com os direitos fundamentais. 

E atente-se agora, por contraste, em notas sobre o policiamento de
proximidade que constam do site do Ministério da Administração Interna
(MAI). Começa por referir-se que:

O desenvolvimento da atividade policial tão perto quanto possível das
populações, a visibilidade das Forças de Segurança e a sua efetiva capacidade
para resolver os problemas concretos dos cidadãos corresponde ao que hoje
se designa por Policiamento de Proximidade. Trata-se de uma atividade em
que é fundamental a colaboração entre a comunidade e a Polícia com o ob-
jetivo de identificar e resolver os problemas da comunidade. Deixando a Po-
lícia de ser a única guardiã da lei e da ordem, todos os membros da comu-
nidade se tornam elementos ativos no esforço conjunto para melhorar a
segurança e a qualidade de vida dos cidadãos (MAI 2009). 

Logo a seguir, na mesma página, surge a referência ao programa «Me-
trópoles Seguras» como parte integrante deste modelo de policiamento
de proximidade: 

O Programa «Metrópoles Seguras» – bases para uma intervenção multis-
sectorial em áreas urbanas socialmente desfavorecidas –, a cargo do Núcleo
de Ecologia Social do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, visa o de-
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senvolvimento de uma abordagem integrada sobre áreas urbanas e suburba-
nas críticas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Pretende-se que
esta abordagem tenha em conta a máxima potenciação dos recursos estaduais
disponíveis e disponibilizáveis para garantir uma ajustada reabilitação das
condições sociais existentes, salvaguardando, desde logo, o exercício pleno
das funções de segurança e tranquilidade públicas e os direitos fundamentais
dos cidadãos residentes nessas áreas e nas suas adjacências.
O trabalho em curso visa atingir os seguintes objetivos: 
• Coordenação de uma equipa multissectorial, constituída por repre-
sentantes de vários Ministérios e das autarquias locais a que mais di-
retamente respeite a problemática social das áreas urbanas e subur-
banas críticas; 

• Desenvolvimento das bases de um modelo integrado de informação
social, georreferenciada, que viabilize a caracterização dessas áreas
críticas e o tipo de intervenções existentes, o respetivo alcance e li-
mites, domínios e ações de sobreposição, incluindo, necessaria-
mente, a caracterização das áreas de influência socioespacial de cada
uma das áreas estudadas, as modalidades de controlo social formal
(vulgo, policiamento) e a identificação das intervenções estaduais
em curso e orientadas para as áreas críticas; 

• Propor linhas de orientação estratégica geral e produção de Reco-
mendações específicas para cada uma das áreas, em vista de um pro-
grama integrado de valorização social e ambiental, suportado igual-
mente pela celebração de Contratos Locais de Segurança (MAI,
2009).

Esta longa citação tem como propósito ilustrar o recurso a duas lógi-
cas bem distintas, no próprio Ministério da Administração Interna, para
entender o policiamento de proximidade. Com efeito, tomando como
exemplo esta página do site do MAI, se num primeiro momento de ca-
rácter mais político-filosófico se convocam todos os cidadãos a assumi-
rem responsabilidades na gestão da lei e da ordem, o segundo momento
concebe o policiamento de proximidade como uma iniciativa eminen-
temente técnica, orientada para a vigilância dos territórios desfavorecidos
e das pessoas que os habitam através de uma gestão eficiente dos recursos.
Neste segundo momento é por demais evidente a articulação entre poli-
ciamento de proximidade e intervenção social orientada para a regulação
social. 

Certamente, a procura de conjugação, numa mesma entidade, de uma
polícia mandatada para a utilização legítima do uso da força e de uma po-
lícia mandatada para a cooperação com a comunidade não é linear e re-
mete para a necessidade de uma discussão aprofundada sobre a definição
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do mandato policial. Do mesmo modo, a conjugação no interventor so-
cial ou no trabalhador comunitário da figura do educador mandatado
para a integração social e a normalização de determinados grupos e do
educador mandatado para a emancipação e para o empowerment desses
mesmos grupos não é linear.  

Assim sendo, se o polícia (e o militar) é o braço armado do Estado,
será que o assistente social, o trabalhador comunitário, o animador so-
ciocultural – ou seja, as diferentes profissões associadas à intervenção so-
cial – podem ser vistos como o seu braço intelectual? E será que estas di-
ferentes formas de intervenção social não são expressões dos subtis
tentáculos das estratégias normalizadoras do biopoder enquanto «tecno-
logia de previdência» (Foucault 2000, 297)?

Reflexão final

Não é fácil encontrar uma conclusão para um texto que, mais do que
apresentar resultados, levanta questões. Talvez apenas dizer que acredito
que as ciências sociais precisam de acompanhar os processos sociais que
estudam e que, nessa medida, devem ser crescentemente capazes de in-
tegrar as tensões e contradições que parecem caracterizar as formações
sociais contemporâneas. 

O poder das ciências sociais não reside em prever o futuro, mas sim
em moldá-lo, em torná-lo imaginável através das suas análises e dos seus
discursos. Refletir sobre a complexidade do presente implica não só um
trabalho cognitivo, mas também uma reflexão ética e política sobre o ca-
minho percorrido e o caminho que se pretende percorrer. Espero que al-
gumas das questões que aqui foram levantadas tenham acertado no alvo
de debates importantes acerca tais caminhos.   
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Capítulo 7

Projeto «Escola Segura»: autoridade,
legalidade e policiamento em escolas
públicas do Rio de Janeiro

Introdução

Em março de 2009, a Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro
realizou um seminário intitulado «I Seminário Estadual sobre Violência
Escolar: O Papel da Polícia», em que cientistas sociais e delegados da Po-
lícia Civil reuniram-se para discutir violência escolar e policiamento. 
A motivação inicial do Seminário foi o projeto «Escola Segura», definido
como um projeto de «polícia cidadã», que colocava em questão a natu-
reza mesma do mandato específico da Polícia Civil, ampliando sua área
de atuação da apuração de crimes já cometidos para a prevenção da vio-
lência no âmbito das escolas. O público do seminário combinava maio-
ritariamente policiais civis e professores da rede pública de ensino do Rio
de Janeiro.

Na programação, estava prevista uma apresentação sobre a conceção
e as diretrizes do projeto «Escola Segura». Ao término da exposição for-
mal sobre o projeto, conduzida por sua diretora, foi a vez de um dele-
gado, vinculado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do
Rio de Janeiro, realizar sua intervenção. Em sua fala, o delegado relatou
uma dificuldade típica que a polícia encontra para a atuação em ambiente
escolar: a relutância de diretores em denunciar formalmente atos trans-
gressores cometidos por seus alunos, calcada em uma perceção, por parte
deles, de que estes atos (tais como, por exemplo, apropriar-se de algo per-
tencente à escola) não seriam, ao menos não de forma inequívoca, de
natureza ilegal. Comentando estas situações, o delegado reproduziu uma
argumentação típica que costuma utilizar com diretores e professores:
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«mas se ele pegar sua carteira na rua a senhora não vai achar que é furto?
Não vai denunciar? Porque quando é dentro da escola a senhora não
quer denunciar?».1

Esta fala nos coloca na direção da questão que gostaríamos de tratar
aqui: a relação entre autoridade e legalidade no âmbito das relações entre
polícia civil e comunidade escolar no que tange ao problema da violência
nas escolas. Se, do ponto de vista das definições oficiais presentes em do-
cumentos legislativos tais como códigos, regimentos e deliberações, os
atributos do mandato policial são claros e a tipificação de delitos segue
diretrizes também nítidas, o quotidiano escolar parece nublar o quadro,
exigindo do pesquisador uma atenção para aqueles hiatos entre o pres-
crito, o feito e o dito que fazem a complexidade da vida social. De que
modo a autoridade policial, ancorada em definições formais de «legali-
dade», é «desafiada» por releituras apoiadas em conceções do espaço es-
colar e do «mandato» dos diretores/professores? De que forma duas pro-
fissões – policiais e professores – que trazem em seu bojo uma
preocupação com os modos de exercício da autoridade, definida de
forma nem sempre harmoniosa, entram em diálogo/conflito/negociação
quando são ambas chamadas a cooperar na atuação diante da «violência
escolar»?

O projeto «Escola Segura», com sua proposta explícita de repensar o
mandato da polícia civil e sua ênfase no «diálogo» como forma de preven-
ção/resolução dos conflitos, é aqui tomado por nós como um espaço fe-
cundo para a reflexão em torno da articulação entre conceções de autoridade
e perceções da violência escolar, já iniciada em outro trabalho (Bomeny,
Coelho e Sento-Sé 2009). Aqui, contudo, o exercício que realizamos ganha
matizes autorreflexivos, uma vez que se trata de pensar a repercussão que
nossas ideias tiveram quando expostas em contexto de «diálogo» entre pro-
fessores da rede pública (nossos «objetos» de pesquisa), a Polícia Civil e o
conhecimento académico produzido no âmbito universitário.

Com este objetivo em mente, estruturamos este texto em quatro mo-
mentos. No primeiro deles, expomos a conceção do mandato policial no
Brasil, traçando sua constituição histórica e a construção de mandatos es-
pecíficos para as diversas forças policiais do Rio de Janeiro, procurando
destacar a especificidade de um projeto de policiamento tal como o «Es-
cola Segura» neste contexto. A segunda secção comenta o depoimento de
um policial integrante do projeto sobre sua conceção e receção junto às
escolas, enfatizando os temas do «diálogo» e da relação autoridade/saber.

1 Fala reproduzida de memória pelos autores deste texto.
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Em seguida, fazemos um resumo das principais ideias que apresentamos
no Seminário, em particular a relação entre uma certa forma de representar
a profissão de professor calcada na noção de autoridade e uma determi-
nada perceção da violência que a (con)funde com a «indisciplina». Esta
terceira secção traz ainda um comentário sobre algumas intervenções feitas
pelo público presente no Seminário sobre nossa fala. Nas considerações
finais, buscamos inventariar alguns pontos sobre a centralidade desta re-
lação entre autoridade e legalidade, suas definições formais e a negociação
quotidiana em torno de seus usos, para a compreensão das particularida-
des desta forma de policiamento definida pela atuação em um ambiente
institucional específico: a «escola».

As instituições policiais no Rio de Janeiro: 
a questão do mandato 

A má imagem que as sociedades em geral têm de suas polícias é quase
uma regra universal. É evidente que isso tem a ver com processos histó-
ricos particulares, e a intensidade com que se dá varia muito. Há algo,
contudo, na natureza do trabalho policial que contribui para a tendência
de evitação, quando não de hostilidade aberta, que perpassa a relação
polícia/sociedade. Em primeiro lugar o trabalho policial aproxima os
seus profissionais de domínios e personagens obscuros da vida social.
Dito de forma mais direta, a polícia está em contacto estreito com a «es-
cória» socialmente produzida. Esse contacto efetua uma espécie de efeito
de contágio, de forma que, aos olhos da sociedade mais ampla, a polí  -
cia de certa forma faz parte desse mundo com o qual guarda contacto
tão próximo.    

Em segundo lugar, as polícias são o instrumento pelo qual o Estado
lança mão de sua prerrogativa exclusiva do uso da força legítima para a
manutenção da ordem interna e para fazer valer o império da lei. 
O quanto dessa prerrogativa é exercido apenas potencialmente e o
quanto o é efetivamente varia segundo uma série de condicionantes cul-
turais, legais, institucionais, dentre outros. É razoável supor que a hosti-
lidade para com a polícia seja diretamente proporcional ao uso que esta
faz efetivamente da força no cumprimento de suas atribuições. Do
mesmo modo, é plausível imaginar que a imagem da polícia seja pior
onde é mais frequente esse uso de maneira discricionária e excessiva. Fi-
nalmente, temos o pior das relações imagináveis quando, além do uso
excessivo da força, os profissionais de polícia se utilizam de suas prerro-
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gativas para a prática de corrupção e para a obtenção de ganhos ilícitos.
Nesses casos, o simples papel coercitivo próprio do trabalho policial, que
já é suficiente para que se tenha em relação às polícias um sentimento
de desconforto e desconfiança, se torna animosidade aberta, desprezo,
horror e temor. Tudo leva a crer que este é o caso brasileiro.

É provável que no contexto da última redemocratização ocorrida no
Brasil as instituições vinculadas ao sistema de justiça criminal sejam aque-
las mais refratárias às mudanças necessárias para a consolidação de uma
ordem fundada nos pressupostos de um Estado de direito. Há razões his-
tóricas para isso. Em pouco mais de um século de ordem republicana,
vivemos longos períodos de estado de exceção, aberta ou velada. Nesses
contextos, a ordem constitucional é jogada fora ou violada sistematica-
mente e o aparato destinado ao uso da força tradicionalmente é usado
para dar suporte à exceção. No Brasil essa foi a regra, mesmo nos curtos
espaços de tempo de relativa normalidade constitucional. Pode dizer-se,
portanto, que, de tão estreitamente atreladas à configuração estatal em
que foram definidas e operaram, as polícias no Brasil passaram boa parte
de sua existência cuidando da ordem interna em parâmetros semelhantes
àqueles verificados nas Forças Armadas: perscrutando inimigos da ordem
interna, combatendo-os sistematicamente e, com frequência, eliminando-
-os em razão da segurança nacional. Assim foi, e de forma especialmente
brutal, no último ciclo autoritário iniciado em 1964 e encerrado em 1988,
com a promulgação da chamada Constituição Cidadã.  

A expectativa de reconfiguração das abordagens da segurança pública
e, por extensão, do modus operandi das polícias não se cumpriu ainda.
Pela Carta de 1988, a gestão da segurança pública e o comando das po-
lícias voltadas para esse fim específico passam a ser subordinadas aos go-
vernos estaduais, vale dizer, aos entes federativos. Na divisão desse tra-
balho couberam a duas corporações, as polícias civil e militar,
prerrogativas específicas. As polícias militares têm como atribuições o
policiamento ostensivo, a intervenção ad hoc em situações de conflito ou
violação da ordem e, como consequência, uma presença mais contun-
dente na rotina da vida pública. Em consonância a essas atribuições, as
polícias militares são uniformizadas e sua estrutura interna, bem como
sua cultura institucional, é mais próxima àquelas observadas nas Forças
Armadas. As polícias civis fazem o papel de polícia judiciária, sendo res-
ponsáveis pelo registo formal das ocorrências criminais, a investigação e
a instrução inicial dos inquéritos.   

Com variações decorrentes de especificidades regionais, as polícias
brasileiras seguem operando, mais de vinte anos após a promulgação da
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atual Carta Constitucional, em uma lógica militarizada e de combate.
Isso faz com que sejam vistas de forma muito negativa, sobretudo pelos
setores mais recorrentemente vitimados pelo seu arbítrio. A novidade,
porém, está no surgimento de iniciativas pontuais inspiradas numa con-
ceção sobre a natureza do trabalho policial diversa daquela que predo-
minou ao longo de toda a história republicana brasileira. Elas são de na-
turezas variadas, mas guardam em comum a expectativa de mudança de
paradigma de atuação da polícia; aproximar as corporações da população,
mudando, com isso, sua imagem; alinhar as políticas de segurança às
novas bases institucionais inspiradas nos preceitos do Estado Democrá-
tico de Direito.

Essas novas experiências desenvolvidas no interior das instituições
policiais brasileiras estão longe de terem impacto interno às corporações
suficiente para caracterizar uma reconfiguração da forma dominante de
atuação policial no Brasil. Elas merecem atenção, contudo, pelo que
podem representar de avanços futuros. Elas têm-se traduzido em uma
maior aproximação das polícias com centros de pesquisa e universidades,
o que abre canais promissores e insuspeitos, até há pouco tempo, de coo-
peração, e têm permitido, também, a construção de diálogo e aproxima-
ção entre os operadores do sistema de segurança pública e instâncias da
sociedade civil organizada. A maioria delas tem sido protagonizada pela
Polícia Militar que, em função de suas prerrogativas, tem um contacto
mais direto com a população. Mas também a Polícia Civil, cujo mandato
de polícia judiciária a faz mais distante e intangível, tem sido campo de
programas com esse perfil.

As dificuldades, resistências e incompreensões experimentadas por
esses programas são de várias ordens, muitas delas surpreendentes. Veja-
mos, a seguir, algumas das implicações dessa corrente a partir de um caso
específico: o projeto «Escola Segura», desenvolvido pela Polícia Civil do
Rio de Janeiro. Desenhado como forma de aproximar a polícia da comu-
nidade escolar, o programa «Escola Segura» é um campo rico para enfren-
tarmos analiticamente alguns dos dilemas implicados em iniciativas que
visam redefinir papéis, lugares e padrões de interação entre polícia e so-
ciedade. Trata-se de um projeto da Polícia Civil que, em função de seu
mandato, tem sido mais tímida na encampação de programas com o perfil
anteriormente apontado. Tem como foco o espaço escolar, objeto de in-
vestimento e de reflexão sobre questões mais gerais relativas à violência.
Finalmente, o programa é desenvolvido no Rio de Janeiro, onde os índices
de violência e violência policial têm sido recorrentemente destacados para
caracterizar as mazelas da segurança pública no Brasil, de forma geral.    
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O projeto «Escola Segura»: diálogo, autoridade
e saber 

Em Julho de 2009, convidámos Fábio Erick Alves Monteiro, oficial
de cartório da Polícia Civil, para uma entrevista sobre a origem do projeto
«Escola Segura» e o histórico de sua criação. Em conversa amável, quase
descontraída pela confiança, e até certa cumplicidade que parecia ter com
os entrevistadores, ele nos contou como uma ideia que nasceu de uma
forma muito direta e simples – atuação da Polícia Civil nas escolas para
controlar o problema da violência – foi se ampliando a ponto de permitir
uma reflexão bem mais profunda do que pode vir a ser a ação da polí-
cia, quer seja em situações de intervenção direta nos ambientes escolares,
quer seja em iniciativas de orientação com palestras dirigidas ao público
escolar. O que começou como uma proposta de intervenção acabou se
transformando em objeto de reflexão:

A ideia maior é democratizar a polícia. Esta é a ideia do projeto «Escola
Segura». É propor uma discussão sobre a violência nas escolas em que se
abre a polícia. Trazer paradigmas interessantes como polícia comunitária.
Seria o primeiro projeto de polícia comunitária pensado por polícia judiciá-
ria. E isso causava indagações: qual é o modelo de polícia comunitária para
a Polícia Civil? [Excerto de entrevista a Fábio Erick Alves Monteiro, oficial
de cartório da Polícia Civil, 2009.]

O sentido mais perturbador foi logo percebido pelos idealizadores da
proposta: era preciso admitir que a polícia não detém o conhecimento
exigido para tratar da violência nas escolas. Aos poucos, os membros da
própria corporação envolvidos no projeto foram percebendo que a ini-
ciativa implicava em mais do que a ação de externalidade da própria po-
lícia. Ou seja, não se tratava de levar à comunidade escolar a fala, a orien-
tação de como ela deveria proceder diante de situações de violência, ou,
mais obviamente, de confirmar a atuação repressiva da polícia diante de
atos considerados transgressores ou de manter a atitude normativa diante
de situações específicas. Não se tratava igualmente de agir diante de uma
situação de transgressão. A quebra de paradigma consistia em admitir
uma nova postura do policial diante de um conjunto de civis em atitude
de indagação/diálogo sobre o que considerar como violência, o que fazer
diante de situações consideradas violentas e como definir atitudes frente
a contextos violentos. A primeira grande distinção era a transformação
de um procedimento tópico – presença no local para atuar diante de um
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caso específico – em uma política de permanência. Política de perma-
nência implicava aprendizado no interior da corporação, mas também
implicava a manutenção de interação constante com a outra parte. O es-
pírito que presidiu à proposta sinalizava a disposição de investimento
em um processo de relacionamento bastante distinto do usualmente
identificado com a rotina policial no Rio de Janeiro. De agente repressor,
o policial se dirigiria à comunidade na condição de interlocutor, parceiro
na compreensão do problema em questão e na construção de soluções
mais condizentes com o contexto, a particularidade, e a cultura da escola.
Descobrir com a comunidade os significados implicados em tais e tais
situações era o pulo do gato na profunda transformação de mentalidade
ambicionada pelos protagonistas de nosso agir policial. O entrevistado
nos adiantou: «Esse projeto tem o objetivo de construir soluções. Para
cada escola. Cada escola é uma realidade diferente, é um mundo dife-
rente, são pessoas diferentes. Tudo isso dentro desses princípios de diá-
logo, mediação.»

O programa teve seus desdobramentos iniciais. E neles surgem as con-
tradições e impasses que tornam a experiência verdadeiramente interes-
sante. Diante do imperativo de lidar com problemas relativos à violência
no interior das instituições escolares por que eram responsáveis, alguns
diretores pediam a intervenção da CORE (Coordenadoria de Recursos
Especiais), setor especial da Polícia Civil destinado a ações que envolvem
enfrentamento e uso qualificado da força, provavelmente na convicção
de que diante de uma autoridade temida os problemas e distúrbios seriam
resolvidos. Com isso, os policiais ligados ao projeto «Escola Segura» se
deparavam com uma demanda que ia na direção diametralmente oposta
da proposta por eles encampada. Enquanto apresentavam uma proposta
de interlocução dialógica voltada para a criação compartilhada de estra-
tégias diversas das que foram consagradas pela polícia fluminense, rece-
biam como retorno dos educadores a demanda por mais do mesmo: im-
posição da autoridade pelo uso da força e da coação. Vale dizer: seus
parceiros potenciais esperavam uma atuação da polícia que ia de encon-
tro à portaria publicada em Novembro de 2007 que, na conceção do en-
trevistado, revolucionaria toda uma tradição de interação ou falta de in-
teração entre polícia e sociedade civil, sendo a escola o locus para a
expressão dessa interação considerada no projeto. 

Segundo nosso informante, o traço revolucionário seria o incremento
de ações nos moldes do policiamento comunitário com vistas à preven-
ção da violência dentro e fora da escola. Nesse espírito, a escola parecia
o alvo mais interessante pela reunião em um espaço específico de todos
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os atores da comunidade. Afinal, estavam ali representados segmentos
da sociedade tão distintos como famílias, professores, diretores, estudan-
tes, profissionais da administração. Era a representação micro do espaço
mais amplo da sociedade como um todo. O objetivo era abrir a polícia
começando pela escola. A democratização da polícia se beneficiaria do
ambiente escolar comunitário e ampliaria a disseminação de uma nova
mentalidade com relação à prevenção, à atuação policial, ao sentido de
autoridade. Em simultâneo a parceria seria firmada exatamente num es-
paço de socialização primária, em que, ao menos em hipótese, são re-
produzidos laços de pertencimento e valores coletivamente compartilha-
dos. Espaço perfeito, portanto, para a difusão de um novo padrão de
interação polícia/comunidade inspirado na tão propalada cultura de paz. 

Concretamente, a situação de diálogo se daria no gesto de levar à Es-
cola uma experiência da qual a Polícia Civil havia participado. Uma des-
sas experiências foi o projeto, incorporado ao «Escola Segura», chamado
«Papo de Responsa». O «Papo de Responsa» reúne policiais e jovens do
AfroReggae em encontros nas escolas de diversas comunidades para con-
versas sobre suas experiências na polícia e no mundo do crime.2 De um
lado e de outro – do policial e do jovem que veio do crime – há a dispo-
sição de abertura, diante de um público externo, sobre as dificuldades

2 O Grupo Cultural AfroReggae foi criado em 1993 por jovens interessados em difundir
e valorizar manifestações próprias da cultura de raiz afrodescendente urbana. No mesmo
ano de sua criação, o grupo começou a desenvolver atividades na favela de Vigário Geral,
periferia da cidade do Rio de Janeiro, pouco tempo após ocorrer na comunidade uma cha-
cina praticada por policiais militares que invadiram a favela e assassinaram, aleatoriamente,
vinte e três pessoas em retaliação ao assassinato de quatro colegas de farda, dois dias antes,
por traficantes que controlavam o comércio de drogas local. Como parte de uma reação
pacificadora que mobilizou parcela da população carioca, o grupo de jovens lançou as bases
do AfroReggae na favela. Voltado para a valorização da cultura jovem e afrodescendente,
o grupo investe em uma série de programas de natureza artística e cultural, buscando en-
campar alternativas de qualificação e valorização da juventude pobre do Rio de Janeiro.
Ao longo dos anos, o grupo cresceu, tornou-se uma ONG respeitada e espalhou núcleos
em várias comunidades, desenvolvendo parcerias diversas, inclusive com a polícia. Os pro-
jetos do grupo, atualmente, se desdobraram em oficinas de dança, percussão, reciclagem
de lixo, futebol e capoeira. Pelo site do grupo é possível ler: 

[...] oferecer uma formação cultural e artística para jovens moradores de favelas
de modo que eles tivessem meios de construir suas cidadanias e com isso pudessem
escapar do caminho do narcotráfico e do subemprego, transformando-se também
em multiplicadores para outros jovens. Na página do grupo na internet é possível ter
uma ideia da variedade de iniciativas sempre comprometidas com a bandeira: «Arte
para transformar a realidade; Música para combater a violência.»
Embora rejeitem uma relação direta entre a natureza de seu trabalho e o combate

preventivo ao envolvimento de jovens no tráfico e outras formas de atividades criminais,
essa tem sido uma das marcas pela qual o grupo é reconhecido e respeitado.
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vividas por esses atores, sobre a convicção de ganho que seria obtido
com a atitude de desprendimento diante de outros segmentos sociais que
demandam a proteção da polícia. O suposto é que o diálogo se daria
porque estava implicada nesse projeto a disposição de «escuta» e de «fala».
Interlocução. 

O «Papo de Responsa» foi uma das ações do projeto «Escola Segura»
que tinha o objetivo de falar abertamente para os jovens sobre os riscos
e vulnerabilidades das situações de crime, drogas, etc. Em virtude das
áreas em que o grupo atua e do espírito que o orienta, há entre os inte-
grantes do AfroReggae jovens que já tiveram passagem pela polícia. 
A força simbólica da disposição da polícia em abrir diálogo franco com
esses jovens é muito grande, insistiu nosso entrevistado; e a polícia, con-
vencionalmente associada à repressão, à arbitrariedade indiscriminada,
tem estado ali, no contexto do «Papo de Responsa», em atitude de diá-
logo, de construção conjunta de opiniões e tomadas de posição frente
ao crime ou a situações de transgressão. Uma estratégia de convenci-
mento deveria ocupar o espaço da política de repressão. O diálogo e o
envolvimento dos atores em franca negociação alterariam progressiva-
mente a perceção que a comunidade de jovens em situação de risco ali-
menta a respeito da atuação da polícia, confirmada em seu quotidiano
de vida em comunidades conflagradas e muito violentas.

O programa de trabalho consiste em dupla ação reflexiva: uma no in-
terior da própria polícia e outra com os profissionais envolvidos com a es-
cola. Em certo momento de sua fala, nosso entrevistado exemplificou uma
conversa que teria tido com uma das professoras da escola em que atuava:

Professora, você sabe que para diminuir a violência tem de ter um am-
biente prazeroso. E o que a escola está fazendo para isso? Os professores?
Você mexe com a forma de eles trabalharem. Porque as aulas são muito cha-
tas e isso sem dúvida alguma estimula um ambiente violento. A senhora já
criou grémio aqui? Os alunos têm voz aqui? Isso é fundamental para mini-
mizar situações de violência [Entrevistado anónimo].

O programa pretende, portanto, um novo padrão de socialização em
ambas as organizações: a escolar e a policial. Abrir a polícia e abrir a es-
cola. A aposta fundamental consistia no êxito de uma ação participativa.
A experiência com o público do AfroReggae e a recetividade dos jovens
em um esforço de aproximação polícia/jovens foram mencionadas em
mais de uma parte da entrevista. A jovem que havia sido presa e que
reencontrou, tempos depois, o policial responsável pela prisão foi um
dos exemplos acionados para descrever a relevância de uma mudança de
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imagem da polícia diante do cidadão. «Nossa, eu não imaginava que a
polícia era como a gente, que falava como a gente, muitas vezes sentava
no chão... Realmente, vou pensar mais sobre a droga, nos efeitos da droga
[...]». Esta reação positiva de uma jovem que havia passado por situação
de delinquência e que participava no programa fortalecia a convicção de
que esse era o caminho mais promissor. Mas as reações não tardaram, e
as resistências foram descritas na entrevista como resistências equivalen-
tes. As escolas reagiram à intervenção externa em sua maneira de tratar
as questões internas vivenciando a experiência como invasão; a corpora-
ção militar se viu atingida em sua imagem de autoridade mostrando-se
fragilizada com o que estava definindo como diálogo – o que implicava,
do ponto de vista de muitos de seus agentes, uma capitulação diante dos
civis. O primeiro grupo se mostrando atingido em sua privacidade, inva-
dido em seu ambiente sagrado; o segundo, em sua autoridade. O pri-
meiro, a comunidade escolar, vítima da invasão externa; o segundo, a
corporação militar, abatido pela perceção de enfraquecimento e fragili-
zação. Em ambos, uma surpreendente (para nós) impressão: afinal, isso
que nos é proposto não representa o fazer policial.

Quando as academias se encontram: a conversa
entre policiais, professores e cientistas sociais

Nossa participação no seminário promovido pela Academia de Polícia
Civil consistiu na apresentação dos resultados da pesquisa «A Violência
nas escolas do Rio de Janeiro: dimensões do problema e perceção pela
comunidade escolar», desenvolvida no período de Agosto de 2006 a
Julho de 2008 com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Esta pesquisa, de na-
tureza qualitativa, examinou as perceções da violência junto a professores
da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Os dados analisados foram
selecionados de um conjunto de trinta entrevistas em profundidade rea-
lizadas com professores, com base em um roteiro estruturado em torno
de três eixos principais: a trajetória profissional do entrevistado, o quoti-
diano escolar e a violência nas escolas.3

3 As entrevistas foram realizadas pelos cientistas sociais Carlos Costa Rodrigues Luz,
Fabíola Matheus Cordeiro dos Santos e Raphael Bispo dos Santos, graduados pelo De-
partamento de Ciências Sociais da UERJ, com base em roteiro elaborado conjuntamente
pela equipe.
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Nossa apresentação enfocou a relação entre a conceção da autoridade
docente e a perceção da violência nas escolas tal como manifestada pelos
professores nos depoimentos recolhidos. Esta articulação nos foi sugerida
pela inserção recorrente e espontânea, por parte dos entrevistados, de um
tema ausente de nosso roteiro original: a aprovação automática. A apro-
vação automática é um dispositivo pedagógico introduzido no ensino
público do Rio de Janeiro como desdobramento de uma recomendação
contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de
1996. Concebido para fazer frente aos efeitos nocivos, de natureza psi-
cológica, pedagógica e social, de uma reprovação precoce sobre as crian-
ças, o dispositivo da aprovação automática facultava aos alunos seguirem
até à quarta série do ensino fundamental sem serem retidos por reprova-
ção em disciplinas. Sua abordagem pelos entrevistados, em um tom in-
variavelmente crítico, foi o dado que nos colocou na pista para a centra-
lidade da questão da «autoridade» na compreensão do modo como esses
professores percebem o problema da violência nas escolas.4

Três foram os tópicos abstraídos do conjunto dos depoimentos: a) a
«alterização» da violência; b) um «deslizamento semântico» entre as no-
ções de «violência» e «indisciplina»; e c) a distribuição da responsabilidade
pelos alunos entre a escola e a família. Juntos, os três temas nos permitem
compreender a centralidade da questão da «autoridade docente» nesta
forma particular de perceção da violência nas escolas pelos professores.

A «alterização» da violência diz respeito a uma estratégia recorrente
percebida nos depoimentos para falar da violência nas escolas: a violência
é sempre de um «outro», definido espacialmente – outras escolas – ou
temporalmente – outras épocas, outras gestões. Neste traço discursivo,
há um personagem que aparece com frequência: o «ex-aluno», muitas
vezes apontado como o agente da violência. Um exemplo típico: «Aí os
professores tiveram que correr, se esconder. Mas aí, graças a Deus, e muito
dos ex-alunos, [...] eram traficantes e alguns já morreram. A gente acaba
sabendo por notícias, um ou outro fala [...]. É isso.»

Três são as formas possíveis de entendermos esta estratégia discursiva
para falar sobre a violência nas escolas. A primeira seria tomá-la como
um recurso consciente determinado por constrangimentos institucionais.
Neste registo, sua atribuição a um «outro» em tudo semelhante ao narra-
dor seria uma forma de, ao mesmo tempo, negar e reconhecer sua exis-
tência, conciliando assim uma necessidade/desejo de falarem sobre o as-
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4 O dispositivo da «aprovação automática» foi revogado pelo prefeito Eduardo Paes
em 2009.
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sunto e a preservação de si mesmos e da instituição em que trabalham.
Uma segunda interpretação possível seria entendê-la como um recurso
de elaboração simbólica da violência, em que a alterização funcionaria
como uma «proteção» contra um risco, difusamente percebido, da vio-
lência como caótica, disruptiva e dotada de grande poder de contamina-
ção, conforme apontado por diversos autores em contextos variados.5

Uma terceira forma de pensarmos essa «alterização» seria colocá-la
em relação com um outro fenómeno presente nos depoimentos: certa
dificuldade em «nomear» eventos ocorridos no ambiente escolar como
sendo «violentos», ou, colocando de outro modo, uma imprecisão
quanto à definição de «violência» no ambiente da escola. Um caso exem-
plar é o depoimento de uma professora que, indagada se já havia sofrido
algum tipo de ameaça por parte de um aluno, responde inicialmente que
não, para em seguida acrescentar que já sofrera, mas que o aluno em se-
guida se desculpara, desdobrando-se então em esforços para justificar sua
atitude (uso de drogas, omissão familiar, falta de acesso à ajuda especia-
lizada, etc.). A questão central aqui parece ser um esforço de «resseman-
tização» da noção de «violência», sugerindo a existência de uma lógica
implícita na qual desculpas posteriores a uma agressão parecem desca-
racterizá-la enquanto tal. «Violenta» em um primeiro momento, a atitude
do aluno pode ser reclassificada como «indisciplinada» quando ele se
desculpa, reconhecendo neste movimento a «autoridade» do professor e
permitindo assim uma redefinição do evento. 

Este episódio nos conduz a nosso segundo tópico de análise: a exis-
tência de um «deslizamento semântico» entre as noções de «violência» e
de «indisciplina». Em seus relatos, os professores estabelecem com fre-
quência uma correlação entre a não-observância de microrregras da dis-
ciplina escolar (filas, forma de tratar o professor, comportamento em sala
de aula) e a eclosão da violência. Correlação semelhante se dá entre o
afrouxamento das formas da polidez e os episódios classificados como
«violentos», em uma lógica que parece ecoar a conceção de «processo ci-
vilizador» proposta por Norbert Elias (1993):

Eu acho que a escola perdeu a força dela, de ensinar, porque as mães [...]
os filhos traziam alguma coisa para cá. Agora a gente tem que ensinar um

5 Entre outros, podemos citar o trabalho de Caldeira (2000) sobre os discursos da
violência entre moradores da cidade de São Paulo; a etnografia de Silva e Milito (1995)
sobre os meninos de rua do Rio de Janeiro; a discussão de Coimbra (2001) sobre as «clas-
ses perigosas»; e pesquisas sobre agentes do Estado cujo trabalho os coloca em contato
com populações marginais, como os agentes penitenciários (Coelho 1987) ou os policiais
(Bittner 2003).
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monte de coisa para haver o retorno. Às vezes o aluno em casa não é ques-
tionado. Eu aprendi na escola isso. Não foi nem meu pai nem minha mãe
quem me ensinou não. Quando você come uma bala e não tem lixo, você
guarda o papel de bala com você. Eu sou incapaz de cuspir no chão. Pode
dar-me uma vontade louca de cuspir mas eu não vou cuspir no chão não.
Às vezes você vê aluno que cospe, escarra no chão. Isso eu aprendi em casa
e reproduzia na escola. Eu não fazia. Então, são trocas: a casa, a família. A
casa troca com a escola e a escola troca com a família. Quando não tem essa
comunicação é quando esquentam as coisas. 

Este depoimento nos conduz ao terceiro tópico: o problema da «res-
ponsabilidade» por este processo socializador. São comuns entre os pro-
fessores as queixas quanto à «omissão» de pais e mães, expressa sob a
forma de desinteresse no acompanhamento do desempenho escolar dos
filhos, na ausência nas reuniões da escola e, principalmente, nas mani-
festações de afeto. Estes papéis seriam muitas vezes supridos pelos pro-
fessores, gerando uma confusão entre os papéis de professores e
pais/mães, com os primeiros sendo chamados a desempenhar funções
paternas/maternas. Esta «mistura» seria causa de inúmeros conflitos, po-
dendo explicar desde agressões sofridas pelos professores da parte de alu-
nos (em sua interpretação, originalmente «direcionadas» aos pais/mães
ausentes) até rivalidades entre professores e pais/mães, as quais, se expres-
sas sob a forma de contestações e agressões, seriam ainda mais um fator
agravante do solapamento da autoridade do professor.

Estes três tópicos – alterização da violência, violência versus indisci-
plina, família versus escola – convergem assim para a temática da «auto-
ridade docente», cuja centralidade nos foi sugerida por aquele surgimento
espontâneo, recorrente e crítico do mecanismo pedagógico da aprovação
automática. A autoridade seria assim o eixo central que organizaria as
perceções dos professores entrevistados sobre a violência nas escolas, nor-
teadas por um processo de ressemantização que o vê não como uma
questão isolada, mas sim como algo que possui articulações profundas
com outros aspetos do quotidiano escolar e da própria identidade da
profissão de professor.

Em linhas gerais, foram essas as ideias que levámos para o debate
com policiais civis e professores da rede pública. Finda a exposição, al-
gumas perguntas nos foram dirigidas pelo público, com teor bastante
distinto, havendo falas que nos pareceram sintonizadas com o que pre-
tendíamos dizer (como uma pergunta que apontava para a semelhança
entre as situações de policial e de professor quanto à importância de
produzir «obediência consentida») ou que nos sugeriam desdobramen-

195

07 Polícia, Segurança Cap. 7_Layout 1  10/8/12  4:56 PM  Page 195



tos possíveis para a pesquisa (como uma comparação com a rede parti-
cular de ensino).

Duas outras perguntas, contudo, provocaram em nós surpresa e, por-
que não dizer, alguma inquietação, na medida em que sinalizavam para
uma leitura possível de nossa intervenção no debate que até então não
imaginávamos cabível. A primeira delas dizia: «Após a fala da palestrante,
ficou parecendo que resumidamente o único responsável pela violência
escolar é o próprio professor. É isso?» A segunda narrava uma história
em que o participante (que se identificou como policial civil), em uma
rua do centro da cidade, atirara para o alto para defender um rapaz que
era agredido e assaltado por um grupo de onze crianças. Uma delas amea-
çara o próprio policial com uma pedra. O relato terminava com uma
pergunta: «Qual a sua perceção dessa situação?» Em comum a estas in-
tervenções, seu tom crítico e inquiridor: era como se atribuíssemos a res-
ponsabilidade exclusiva ao professor e como se criticássemos, de ante-
mão, a atitude do policial diante daquela situação ameaçadora.

Estas reações apontam, cada qual a seu modo, para dificuldades que
marcam esse diálogo entre as ciências sociais e a sociedade. Discutindo
entre nós esta repercussão de nossas ideias, em que o participante supôs
que estivéssemos responsabilizando o professor pela violência nas escolas,
nosso esforço foi buscar transcender o espanto diante desta suposição
para tentar identificar o que havia, em nossa exposição, que poderia ter
suscitado esta leitura. Uma hipótese que nos parece plausível é a de que
nossa ênfase na importância atribuída por nossos entrevistados à própria
autoridade pode ter soado como uma acusação velada de «vaidade» ou
«narcisismo», o que atribuiria assim a um problema desta gravidade, que
aflige de forma tão contundente o quotidiano da comunidade escolar,
uma natureza algo «leviana» – leitura essa que, evidentemente, não nos
granjearia muita simpatia ou crédito junto ao público do seminário.

A segunda fala – um relato que em princípio nos pareceu guardar
pouca ou nenhuma relação explícita com o tema de nossa intervenção
(a não ser em referência ao vastíssimo pano de fundo da «violência ur-
bana») – continha, aos nossos ouvidos, um quê de provocação. Dois são
os elementos que concorriam para essa impressão: a distância entre a te-
mática de nossa intervenção e a história relatada e o recurso à expressão
«perceção» para nos solicitar um comentário, escolha semântica que se
parecia com uma citação algo irónica de nossa apresentação, uma vez
que o termo «opinião», muito mais coloquial e sem a carga conceitual
contida em «perceção», fora preterido. Esta intervenção nos pareceu tra-
zer para o seminário uma velha animosidade conhecida dos cientistas
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sociais que costumam intervir na cena pública em torno dos problemas
da segurança e da violência urbana, e que opõe, em uma «rivalidade» já
combalida por tantos estereótipos e clichés, os adeptos das políticas com-
prometidas com a ideia de «prevenção» aos defensores de políticas cen-
tradas em torno da ideia de «repressão». Falar em «perceção», assim, ecoa
um ideário «relativista» diluído, apropriado e digerido pelo senso comum,
e tomado como fraco e impotente diante da dureza dos «factos».

A crueza empírica do tiro para o alto parece assim opor sua «eficácia»
a uma leniência que estaria implícita na própria noção de «perceção». Es-
tudar «perceção» é abrir espaço para compreender como o «outro» entende
aquilo que o afeta. Colocando de outra forma, é estabelecer uma relação
de «diálogo» com o «outro»; é admitir que não sabemos, exatamente como
fizeram os articuladores do projeto «Escola Segura» ao dar tamanha cen-
tralidade à explicitação do próprio não-saber e às estratégias dialógicas.

O que fazer, contudo, quando tantos «sujeitos supostos saber» – cien-
tistas sociais, policiais e professores – voluntariamente abrem mão deste
lugar que, aos olhos uns dos outros, e da sociedade mais ampla, definiria
suas identidades? O que fazer quando o jogo típico da autoridade – conflitos
por sua posse exclusiva – cede lugar a seu avesso – delegações mútuas de
uma autoridade que não se sabe mais em que consiste ou como exercer?

Considerações finais
Em diversos momentos de seu relato sobre o projeto «Escola Segura»,

Fábio Monteiro falou sobre a busca de estratégias alternativas à realização
de palestras como forma de aproximação entre a polícia e o universo es-
colar. A rejeição às palestras como forma de entrada nas escolas é explí-
cita: em seu lugar, o «Escola Segura» propunha conversas, «bate-papos»,
em suma, «diálogo». 

A palestra é descrita por nosso entrevistado como a forma tradicional
de entrada da polícia nas escolas; na visão que orienta o «Escola Segura»,
trata-se, contudo, de um tipo falido de intervenção. Expondo algumas
questões de fundo que orientaram a conceção deste projeto de policia-
mento – a noção de «policiamento comunitário» e a preocupação com
a democratização da polícia –, o entrevistado declara explicitamente sua
descrença na eficácia da palestra como forma de atuação da polícia nas
escolas, e justifica assim sua convicção:

Você tem que estar ali analisando imagens, os atores, os paradigmas, fi-
losofia e polícia comunitária, por simples mediação desses conflitos e prota-
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gonistas os atores sociais, ou seja, aqueles atores ali tinham que resolver o
problema deles não somos nós. Palestra você vai fala e vai embora, isso é
um processo amplo. [...] Um trabalho fantástico que uma policial fez foi
reunir os representantes de sala, sei lá qual representante, num bate-papo
num pátio. Ela policial: «Gente e aí? O que nós podemos fazer? O que vocês
acham da violência?» Imagina isso, uma policial civil conversando com
aquele representante [sobre] o que a gente pode fazer. Quebrando o para-
digma de que «nós sabemos o que fazer».

«Palestra» e «conversa» surgem assim como dois géneros discursivos
comprometidos com atitudes diametralmente opostas diante do pro-
blema da autoridade: na palestra, o falante reivindica para si uma posição
de autoridade mediante a assunção do lugar «daquele que sabe»; na con-
versa, entra em relação de diálogo com um «outro» representado como
alguém que «também sabe» (ou, o que talvez seja mais adequado dizer
aqui, que «também não sabe») na busca pela construção de um entendi-
mento comum.

Esta visão do diálogo como uma forma de construção de um «mundo
comum» é uma via analítica utilizada por Silva e Milito (1995). Na base
teórica que sustenta sua etnografia dos meninos de rua do Rio de Janeiro,
os autores recorrem às teorias da etnografia (Vincent Crapanzano), à teo-
ria literária (Mikhail Bakhtin) e à filosofia da linguagem (Hans-Georg Ga-
damer) para justificar a centralidade do «diálogo» na relação teórica, ética
e discursiva que mantêm com os meninos de rua. Para os autores, o diá-
logo é uma questão que seu «objeto» lhes impõe, uma vez que é a recusa
da sociedade carioca a com eles conversar que define seu estar no mundo.
E mais: esta recusa atinge também a quem com eles dialoga – educadores,
assistentes sociais, antropólogos. E em lugar do diálogo instaura assim
seu oposto: a «violência».

Os policiais do «Escola Segura», ao optarem pelo diálogo e suas for-
mas discursivas – conversas, «bate-papos» – para interagir com a comu-
nidade escolar, parecem viver um conflito semelhante àquele enfrentado
pelos etnógrafos: ao abrir mão do género discursivo «palestra», dizendo
com isso «não saber», são alvo de críticas por parte das duas instituições
que este projeto coloca em contacto. Aos olhos de colegas policiais e de
professores, a estratégia do diálogo os retrata como tendo aberto mão da-
quilo que está no cerne de seu «mandato»: uma forma de «autoridade»
calcada em «certezas» que são impostas por via de atitudes «coercitivas»
amparadas pela «lei».

A dificuldade de aceitação da perspectiva assumida pelo projeto, tanto
pela maioria dos policiais, quanto pelos próprios professores, remete-nos
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a uma discussão que pode nos levar muito além de um circunscrito es-
tudo de caso, impondo uma reflexão sobre as próprias bases da autori-
dade no Brasil, tal como entendidas por esses dois segmentos. Mobilizada
pelo assombro do totalitarismo, como em tantas passagens de sua obra,
Hannah Arendt identifica a violência como o espaço vazio de autoridade.
Segundo ela, a autoridade implica necessariamente uma relação em que
os atores nela envolvidos reconhecem um solo comum que os aproxima
e hierarquiza, e ordena suas relações e o mundo. A noção de autoridade,
tal como compreendida por Arendt, exclui o uso da violência, do mesmo
modo que o recurso a qualquer forma externa de coerção. Quando as
relações de mando/obediência fazem uso de um e/ou outro, temos uma
situação de perda da autoridade.

Aquilo que Arendt postula como traço da civilização ocidental no sé-
culo XX provoca, ainda que tentativamente, a interpretação das idas e vin-
das do projeto a que nos dedicamos no presente trabalho, ajudando-nos,
talvez, a entendê-lo numa chave que nos leve a extrapolá-lo. Os profis-
sionais de polícia que assumem a exaustão dos mecanismos convencio-
nais de exercício de seu papel (conformados, é bom lembrar, em contex-
tos não democráticos) encontram resistência em seus pares, acuados
diante da perda do recurso de poder de que fizeram uso. Note-se que a
busca do diálogo pode representar não a abdicação, mas, inversamente,
a tentativa de fundar sua inserção no mundo escolar de forma diferen-
ciada e passível de produzir obediência sem o recurso da intimidação ou
da força. A reação dos professores, por sua vez, é mais eloquente. Sen-
tindo-se impotentes em lidar com as rotinas tensionadas do ambiente es-
colar, reivindicam o auxílio externo da polícia, não exatamente para a
reordenação das relações, mas para a imposição da ordem pela força ou
pela intimidação. Com isso, mais do que pedir ajuda, eles, profissionais
de ensino, expõem seu próprio sentimento de perda da autoridade e o
fazem não de uma forma qualquer, mas delegando a um terceiro especí-
fico (muito específico), o papel de acenar com o efetivo ou virtual uso
da força, negação radical da autoridade perdida.  

Temos assim uma situação curiosa em que profissionais de um certo
segmento (os policiais) se movem de seu lugar convencional em busca de
uma autoridade que, começam a reconhecer, nunca tiveram. Simultanea-
mente, um segundo segmento de profissionais (os professores) vai ao en-
contro dos primeiros, buscando no mesmo modo negado por aqueles o
socorro que divisam como a forma de recobrar-lhes a autoridade solapada. 

Tais sinalizações nos levaram a pensar em uma correspondência par-
ticular entre o sentido atribuído à palestra e o sentido implicado nos for-
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matos das aulas expositivas feitas convencionalmente pelos professores.
Em ambos, a normatividade, fonte da autoridade tal como percebida
tanto pelo segmento da polícia refratária à pedagogia do diálogo quanto
dos professores, desconfiados da proteção policial oriunda da convicção
de um saber não normativo, e por isso, aberto e incompleto. A manifes-
tação de recusa, não recetividade ou reação negativa ao discurso de au-
toridade construído na força do mando verbal pode estar localizada nos
mil e um gestos de indisciplina que, de tão continuados, se transformam
em agressões permanentes configurando situações percebidas como de
violência. A expectativa da palestra como mecanismo eficaz para tratar
situações consideradas violentas encontra seu correspondente em certa
matriz de exercício de magistério onde a fala do professor em sala é capaz
de calar manifestações contrárias. Porque fundadas em um saber superior,
inquestionável, se sobreporia aos que estão na condição de alunos. Sair
desse lugar é perder o que legitima seu exercício.

A compreensão da autoridade nos termos sugeridos por Hannah
Arendt funcionaria como antídoto a um mal-estar permanente fruto da
insegurança no exercício quotidiano de profissões como as do policial e
do professor às quais se atribui o desafio de interagir com indivíduos das
mais distintas extrações sociais e dos mais inquietantes e imprevisíveis
temperamentos. Porém, nada há de trivial nessa compreensão: trata-se
de um programa de vida coletiva alicerçado em convicções de natureza
não autoritária, o que exigiria de policiais e professores um repensar do
lugar atribuído à normatividade e à coercitividade em seus respetivos
«mandatos» profissionais.
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Capítulo 8

Entre a polícia ficcional e a polícia
real: os usos do ADN 
na investigação criminal em Portugal*

Introdução

Este texto analisa um dos maiores desafios colocados às atividades
policiais nas sociedades contemporâneas: a incorporação crescente da
tecnologia de idenMachado e Santos tificação de indivíduos por perfis
de ADN no trabalho da polícia. Invocamos o caso particular de Portugal,
para descrever as tensões a que está sujeito o trabalho policial de investi-
gação criminal em contextos que conjugam narrativas laudatórias da ciên-
cia e da tecnologia com processos sociais de desqualificação, subalterni-
zação e burocratização do trabalho de investigação policial.

Os discursos sobre a necessidade de profissionalização e cientifização
do trabalho policial de investigação criminal assentam, em boa medida,
na invocação da necessidade de utilização de tecnologias avançadas para
aumentar a eficácia e rapidez da investigação criminal (Lynch et al. 2008;
Williams e Johnson 2008). No conjunto de recursos tecnológicos aplica-
dos à investigação criminal destaca-se a recolha de amostras de ADN de
cenas de crime ou de indivíduos, que podem ser comparadas com ma-
terial biológico ou perfis genéticos previamente existentes em arquivos

* Este texto foi produzido no âmbito de pesquisa «Base de dados de perfis de ADN
com propósitos forenses: Questões atuais de âmbito ético, prático e político», coordenado
por Helena Machado e sediado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coim-
bra. Agradecemos à Fundação para a Ciência e a Tecnologia o generoso financiamento
(FCOMP-01-0124-FEDER-009231) e a atribuição de uma bolsa de doutoramento
(SFRH/BD/72253/2010) a Filipe Santos. 
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policiais ou em bases de dados forenses, estas últimas em amplo cresci-
mento um pouco por todo o mundo (Hindmarsh e Prainsack 2010).

Constata-se que três tipos principais de argumentação são utilizados
no conjunto de discursos que circulam nos meios de comunicação social
em Portugal e que promovem a utilização do ADN na investigação cri-
minal e o armazenamento e processamento de informação genética em
bases de dados (Machado 2010; Machado e Silva 2008): a ciência como
suporte de uma justiça simultaneamente mais eficaz e mais credível; a
necessidade de acompanhar o percurso de países mais desenvolvidos em
matéria de investigação criminal e de cooperação transfronteiriça a nível
de políticas de segurança e de combate ao crime; o contributo para o
bem comum proporcionado pela tecnologia de perfis de ADN, tanto
pelo combate e dissuasão do crime, como pela identificação de cadáveres
e pessoas desaparecidas. 

Em países centrais que têm servido de cânone ao estabelecimento de
bases de dados de perfis de ADN, como é o caso do Reino Unido e dos
Estados Unidos da América, destaca-se claramente a acentuação do papel
da cientifização e profissionalização da polícia pelos usos da genética na
investigação criminal (Cole 2002; Nuffield Council on Bioetics 2007;
Williams 2003; Williams et al. 2004). Mas o mesmo já não acontece em
países como Portugal, em que se conjugam diversos fatores que limitam
e subordinam o trabalho de investigação policial, nomeadamente a es-
cassez de investimento em recursos humanos e tecnológicos e a existência
de legislação que faz depender de uma ordem de um juiz a atuação po-
licial em matéria de recolha de amostra biológica em suspeitos de prática
de crime.

No âmbito deste texto discutimos as vulnerabilidades da imagem so-
cial do trabalho policial em Portugal, criadas pelas tensões e contradições
entre, por um lado, as imagens populares do uso da genética forense na
investigação criminal («a polícia ficcional»); e, por outro lado, os cons-
trangimentos legais à utilização da tecnologia de ADN da parte das forças
policiais («a polícia real»).

Numa primeira parte, dedicada ao que chamamos aqui a «polícia fic-
cional», analisamos os dispositivos retóricos presentes em produtos da
cultura popular, dramas televisivos de ficção criminal com ênfase na ciên-
cia forense, com base num conjunto de literatura que foca o chamado
«efeito CSI» (Cole e Dioso-Villa 2007; Hughes e Magers 2007; Podlas
2006; Schweitzer e Saks 2007; Shelton et al. 2006; Tyler 2006), numa re-
ferência à série Crime Scene Investigation, estreada em 2000 nos EUA e exi-
bida em vários países, incluindo Portugal (desde 2004) e Brasil (desde
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2001). Trata-se de uma série globalmente conhecida e bastante popular,
que retrata as experiências de uma equipa de investigação criminal que
quase miraculosamente consegue obter resultados praticamente instan-
tâneos a partir de tecnologia muito avançada. Este género televisivo, as-
sente num aparente realismo forense, contribui para alimentar noções
de infalibilidade da polícia e da ciência (Deutsch e Cavender 2008, 35). 

Numa segunda parte, descrevemos a situação da «polícia real» em Por-
tugal, apontando os constrangimentos à atuação da polícia de investiga-
ção criminal em situações que suscitam o uso da tecnologia de ADN.
Boa parte desses obstáculos são criados pela lei, mas também pela escas-
sez de recursos humanos e tecnológicos à disposição da polícia de inves-
tigação criminal. No seu conjunto, estes constrangimentos podem po-
tenciar situações de descredibilização do trabalho policial. Ilustraremos
empiricamente o nosso argumento através da análise de excertos de no-
tícias publicadas no jornal «tablóide»1 de maior circulação em Portugal
(Correio da Manhã), por referência a um caso criminal decorrido neste
país, que foi amplamente mediatizado e que não conheceu conclusão
até hoje – o desaparecimento de Madeleine McCann em Maio de 2007.2

Argumentamos que as narrativas das séries ficcionais sobre investigação
criminal, nomeadamente da série televisiva Crime Scene Investigation (CSI)
poderão elaborar crenças desproporcionadas acerca da eficácia do trabalho
de investigação criminal apoiado em tecnologias de identificação por
ADN. Isto, porque a cultura televisiva fomenta expectativas acerca da cer-
teza categórica dos indícios ou provas de ADN e quanto à forma «fácil» e
rápida como a polícia consegue resolver casos criminais complexos (Hu -
ghes e Magers 2007, 261). Neste sentido, a criação de expectativas desajus-

1 Tradicionalmente, pode falar-se de uma distinção entre a imprensa de «referência»
ou de «qualidade» e a imprensa «popular» ou «tablóide» (Bourdieu 1994). As diferenças
relativamente às orientações de mercado marcam as respetivas condutas em termos de
estilo e formato. A imprensa de «referência» adopta um estilo mais literário e cuidado
em termos de rigor informativo e uso da linguagem. O formato das notícias tende a re-
fletir-se em itens extensos abordando temas complexos como política e economia, geral-
mente de carácter nacional ou internacional. A imprensa popular distingue-se por um
esforço de aproximação ao que é próximo e imediato, procurando uma quase imersão
na realidade quotidiana. Este estilo reflecte-se no formato e nos conteúdos, onde predo-
minam imagens grandes acompanhadas por textos curtos, caracterizados por um estilo
de linguagem coloquial e breve. Os conteúdos refletem interesses maioritariamente locais,
com artigos que traduzem graus de opinião (Ericson et al. 1991, 35; Sparks 1992, 38-39). 

2 Segundo dados disponibilizados pela APCT (Associação Portuguesa para o Con-
trolo de Tiragem e Circulação), o Correio da Manhã tem sido, com a exceção dos jornais
gratuitos, o jornal diário com maior tiragem e circulação média. Dados disponíveis em:
www.apct.pt.
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tadas da realidade pode causar, junto da opinião pública, um acréscimo
de avaliações negativas sobre a atuação da polícia portuguesa. De facto, a
ocorrência de casos criminais reais amplamente mediatizados e não resol-
vidos pode reforçar imagens de ineficiência da polícia portuguesa (Ma-
chado e Santos 2009; Machado e Santos 2011), que de resto são coinci-
dentes com representações negativas e sentimentos de distanciamento em
relação ao sistema de justiça em Portugal, encarado como moroso, inefi-
ciente e discriminatório (Cabral et al. 2003; Santos et al. 1996). 

As representações populares da investigação criminal e do sistema de
justiça criam assim tensões que decorrem de uma comparação entre casos
reais e o imaginário projetado pelas representações ficcionais da polícia
em que o recurso a tecnologia sofisticada, métodos científicos e deduções
brilhantes é capaz de resolver os casos mais complexos, rapidamente e
sem erro (Schweitzer e Saks 2007, 358). Dos casos mediáticos em que o
ADN não desvendou uma solução do crime resultam frequentemente
discussões em torno da adequada adjudicação de meios à investigação e
prevenção da criminalidade, bem como especulações sobre alegados au-
mentos dos sentimentos de insegurança das populações.

O efeito CSI e a construção 
da «polícia ficcional»

A série de ficção televisiva CSI tem proporcionado, ao longo das vá-
rias temporadas e desde a sua estreia em 2000 nos EUA, relevantes su-
cessos de audiências (Cavender e Deutsch 2007, 67). Também em Portu-
gal, onde a série CSI e os seus spin-offs (CSI: Miami e CSI: New York) são
exibidas na SIC e no canal de cabo AXN, tem sido uma aposta consis-
tente e com bons resultados por parte destes canais.3

Contudo, particularmente nos EUA, a série tem sido apontada como
responsável por perceções distorcidas da investigação criminal no mundo
real. Advogados, procuradores públicos e juízes têm alegadamente atri-
buído à influência dos retratos ficcionais da ciência forense e da investi-

3 A série estreou-se na SIC em Julho de 2004, alcançando uma audiência média de 5,7%
e um share de 30,7% (Fonte: Marktest) http://www.marktest.com/wap/a/n/id~665.aspx.
Segundo o site do canal AXN, citando dados de 2007 da Mediamonitor/Marktest Audi-
metria, CSI e títulos semelhantes são responsáveis pela disputa na liderança de audiências
da TV por cabo com a SIC Notícias. Disponível em: http://www.dn.pt/Inicio/interior.
aspx?content_id=636721&page=-1.
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gação policial uma certa preponderância na avaliação e valoração que os
jurados conferem à prova científica em julgamentos reais.4

O designado «efeito CSI» tem duas variantes principais: a) O júri ali-
menta expectativas de ser confrontado com provas «científicas». Apoia-
-se na noção veiculada na série CSI de que a polícia é capaz de resolver
qualquer caso com recurso à ciência forense. Não existindo prova cientí-
fica, pode concluir que não existe prova suficiente, absolvendo o arguido;
b) O «efeito CSI» eleva o estatuto da prova científica a um patamar de
certeza infundado, podendo levar os jurados a acreditar cegamente na
prova científica produzida pelos investigadores (Podlas 2006).

O aparente realismo forense característico na série CSI propicia a cons-
trução de imaginários na cultura popular onde a investigação criminal e
a ciência forense são, de certa forma, representadas como infalíveis (Podlas
2006, 437-438) e as provas como a «única» forma de chegar à «verdade»
(Cavender e Deutsch 2007, 75). O facto de as personagens na série cir -
cularem frequentemente entre o laboratório e as cenas de crime, reali-
zando interrogatórios e fazendo detenções, implica a elisão de hierarquias
de competência e saberes no panorama da investigação criminal. A espécie
de híbrido polícia/cientista propagada pelo CSI e por séries do mesmo
género contribui para a disseminação na cultura popular de um imaginário
onde tanto a polícia como a ciência beneficiam de um acréscimo de legi-
timação e autoridade moral (Cavender e Deutsch 2007, 68). 

As tensões geradas entre a investigação policial ficcional e a investi-
gação policial real poderiam, então, dar origem a mais uma variante do
«efeito CSI». Esta nova variante, verificada numa fase anterior a um even-
tual julgamento, incidiria sobre as expectativas públicas geradas em torno
dos atores policiais, traduzindo-se num reforço da credibilidade e da au-
toridade moral da polícia – porque auxiliadas pela ciência; ou, pelo con-
trário, em avaliações negativas das instituições policiais e judiciárias re-
sultantes da incapacidade de atingir patamares de eficácia comparáveis
aos respetivos retratos ficcionais.

Em termos empíricos, procuraremos ilustrar mais adiante o modo
como esta variante eventualmente se operacionalizou no decurso da co-
bertura mediática do caso Maddie, designadamente por via das elevadas
expectativas geradas em torno da investigação policial e pelo desaponta-
mento que se verificou numa fase posterior.
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4 V., por exemplo, um artigo no tabloide norte-americano USA Today acerca do «efeito
CSI». http://www.usatoday.com/news/nation/2004-08-05-csi-effect_x.htm.
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Os obstáculos à atuação da polícia real

À semelhança do que aconteceu em vários países do mundo, a criação
em Portugal de uma base de dados de perfis de ADN com intuitos fo-
renses, ocorrida em 2008, localiza-se numa estratégia política e governa-
mental mais ampla de deteção, prevenção e redução do crime e que surge
apoiada numa retórica de celebrização da eficácia e fiabilidade da genética
forense. 

Basicamente uma base de dados de perfis de ADN consiste em infor-
mação genética informatizada, armazenada em diferentes ficheiros que
podem ser interconectados. Em Portugal, a Lei n.º 5/2008 regula «a re-
colha, tratamento e conservação de amostras de células humanas, a res-
petiva análise e obtenção de perfis de ADN, a metodologia de compara-
ção de perfis de ADN, extraídos das amostras, bem como o tratamento
e conservação da respetiva informação em ficheiro informático» (artigo
1.º, n.º 1).

A primeira base de dados de perfis de ADN para finalidades de in-
vestigação criminal foi criada em 1995, no Reino Unido, e é proporcio-
nalmente a maior do mundo (a base de dados de perfis de ADN do FBI
nos EUA é hoje a maior do mundo, mas cobre apenas 3,5% da popula-
ção). Em 2007, apenas doze anos após a sua criação, a base de dados do
Reino Unido continha mais de quatro milhões de perfis obtidos pela po-
lícia em pessoas sob a sua custódia e mais de duzentos e sessenta e quatro
mil perfis de amostras de cenas de crime (Nuffield Council on Bioethics
2007, 9). Incluindo mais de cem mil perfis de crianças, este valor corres-
pondia a aproximadamente 6% da população residente no Reino Unido
e representa cerca de cinco vezes mais do que a média europeia e dez
vezes mais a média dos EUA (Johnston 2007).

A base de dados de ADN no Reino Unido, assim como a do FBI,
têm servido de referência aos governos de vários países que apoiam a
criação e o alargamento deste tipo de instrumento de investigação cri-
minal (Nuffield Council on Bioethics 2007). Mais ainda, as séries televi-
sivas sobre polícia científica e uso do ADN na investigação parecem ba-
sear-se precisamente nos modos de funcionamento da base de dados de
ADN e da polícia nestes países. Consideremos o caso específico da base
de dados de ADN e da polícia no Reino Unido.

Em nenhum país do mundo a polícia tem poderes tão amplos como
no Reino Unido no que toca a recolha de amostras biológicas e armaze-
namento e processamento de informação genética (Nuffield Council on
Bioethics 2007; Williams e Johnson 2008). A lei inglesa permite que
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sejam recolhidas amostras biológicas de simples suspeitos, mas também
de vítimas e de voluntários, mesmo sem o consentimento dos indivíduos.
Um exemplo que ilustra claramente o poder da polícia para recolher
amostras biológicas, mesmo na ausência de uma ordem judicial e do con-
sentimento dos visados, diz respeito aos chamados voluntários. Neste
país, a recolha de amostras em «voluntários» pode ser feita em massa em
termos rotineiros ou no decurso de uma investigação criminal, sendo
esta última dirigida a um grupo específico de indivíduos (mass ou intelli-
gence led ADN screen), após a qual a amostra e o perfil deverão ser destruí-
dos, embora em determinadas circunstâncias isso não aconteça (Williams
et al. 2004).

A situação da polícia portuguesa é bem distinta: Os juízes são os úni-
cos detentores de poder legal para ordenar a recolha de amostra biológica
(n.º 2 do art. 8.º, Lei n.º 5/2008) e para determinar a inserção e remoção
de perfil da base de dados (n.º 3 do art.º 18.º, Lei n.º5/2008). Este con-
junto de restrições ao trabalho da polícia a nível da investigação criminal
tem sido justificado pela necessidade de proteção dos direitos individuais,
sendo frequentemente invocado, junto de cientistas forenses e juristas,
que se a polícia tivesse autonomia nesse campo facilmente poderiam
ocorrer abusos (Machado 2010).

Além das restrições legais ao processo de recolha de amostras bioló-
gicas de indivíduos suspeitos da prática de crime, o processo de comuni-
cação do resultado da análise, da parte da entidade que detém a custódia
da base de dados – O Instituto Nacional de Medicina Legal – é feito ape-
nas ao juiz, que por sua vez apenas comunica essa informação ao Minis-
tério Público ou aos órgãos de investigação criminal, se achar necessário,
e mediante apresentação de requerimento fundamentado (alíneas a e b
do n.º 1 do art.º 19.º da Lei n.º 5/2008).

O acesso da polícia à informação genética no curso de uma investi-
gação criminal é assim profundamente limitado, hierarquizado e buro-
cratizado. De acordo com o que a primeira autora deste texto defendeu
noutro lugar (Machado 2010), este facto decorre de um processo de hie-
rarquização de autoridade, que contrapõe juízes e polícias, e que se sus-
tenta na exaltação da suposta objetividade e neutralidade dos primeiros
face à subjetividade e «impureza» dos segundos. Enquanto ao juiz está
simbolicamente possibilitado um posicionamento «puro e neutro», o po-
lícia está sujeito à «contaminação» pela proximidade física e psicológica
ao crime, mesmo que deseje distanciar-se (Durão 2008).

O peso dos constrangimentos legais à atuação policial em termos de
acesso e efetiva utilização da informação colhida por via da tecnologia
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de ADN conjuga-se com outros fatores que limitam a eficácia da inves-
tigação criminal e que no seu conjunto, por isso mesmo, tornam a polícia
portuguesa «real» bem distante da «polícia ficcional» projetada pelo CSI.
Por um lado, a escassez de recursos humanos e de investimento quer em
tecnologia quer na formação de técnicos especializados em análise de
cenas de crime (Costa 2003). Por outro lado, a natureza restritiva da base
de dados de ADN em Portugal, em termos de critérios de inserção de
perfis, critérios de remoção de perfis e retenção de amostras biológicas.
Explicitemos este último aspeto.

Em Portugal, as amostras biológicas de arguidos e condenados são
destruídas após a obtenção do perfil (n.º 1 do art.º 34.º, Lei n.º 5/2008),
os perfis são eliminados na mesma data em que se procede ao cancela-
mento definitivo das respetivas decisões no registo criminal (alínea f do
n.º 1 do art.º 26.º, Lei n.º 5/2008) e apenas são inseridos na base de dados
os perfis de indivíduos condenados por crime doloso com pena concreta
de prisão igual ou superior a três anos (n.º 2 do art.º 8.º e n.º 3 do art.º
18.º, Lei n.º 5/2008). Face à maioria dos países que já têm uma base de
dados de ADN para investigação criminal, Portugal apresenta assim um
caráter restritivo, justificando essa opção com a necessidade de proteção
dos direitos dos indivíduos. Opções similares foram adotadas noutros
países europeus, nomeadamente na Alemanha, Bélgica, Finlândia,
França, Holanda, Hungria, Noruega, Portugal, República Checa, Suíça,
Suécia e Ucrânia (ENFSI 2006). 

Cenário bem distinto, que confere maior relevância à rapidez e efi-
ciência da investigação policial em detrimento da proteção dos direitos
individuais, está presente em bases de dados de ADN que apresentam um
caráter o mais extensivo possível e que podemos encontrar em países
como Áustria, Escócia, Eslováquia, Estónia, Reino Unido (Inglaterra e
País de Gales) e Irlanda do Norte. Este conjunto de países tem em comum
um enquadramento legislativo que permite não só a adição de perfis de
indivíduos condenados por qualquer crime, mas também de suspeitos,
seja por qualquer ofensa (Reino Unido, Escócia e Eslováquia) ou somente
em casos de crimes graves (Irlanda do Norte e Áustria). Na Áustria, Escó-
cia, Reino Unido e Irlanda do Norte os perfis de indivíduos condenados
poderão ser conservados indefinidamente, à semelhança do que acontece
com os perfis de suspeitos, mesmo após a ilibação destes, no caso do
Reino Unido e da Irlanda do Norte (Machado et al. 2008).

Um pouco por todo o mundo, políticos, investigadores criminais,
cientistas forenses e juristas têm apontado uma série de benefícios que
alegadamente decorrerão de uma utilização mas intensiva e rotineira da
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tecnologia de ADN no trabalho policial. Esses benefícios podem incluir:
o potencial para fazer identificações mais sólidas e rápidas de suspeitos
da prática de crime através da pesquisa automatizada de perfis de ADN;
o aumento da probabilidade de estabelecer prova cientificamente fun-
damentada e credível em tribunal; a redução de custos de muitas inves-
tigações; o possível efeito dissuasor da prática da criminalidade; o au-
mento da confiança pública na polícia e no sistema de justiça em geral
(Williams e Johnson 2005).

É nossa perspetiva que dificilmente o trabalho policial em Portugal
poderá usufruir dos benefícios apontados, na medida em que estes de-
correm de quadros de referência que se baseiam em modelos de investi-
gação criminal apoiados em bases de dados de ADN muito extensivas e
em modalidades de atuação que conferem à polícia amplos poderes no
que diz respeito à recolha e análise de informação genética.

Atendendo aos limites impostos à polícia em termos de recolha e
acesso à informação de ADN, à escassez de recursos humanos e tecnoló-
gicos existentes na polícia de investigação criminal e ao caráter restritivo
da base de dados de ADN em Portugal, surgem discrepâncias claras entre
a «polícia ficcional» e os horizontes do possível para a «polícia real». 
A nosso ver, podem surgir tensões criadas pela comparação entre a reali-
dade mostrada em casos reais e o quadro idealizado do trabalho policial
apoiado na tecnologia do ADN que é projetado pelos discursos políticos
e pelos meios de comunicação social e que está amplamente disseminado
na opinião pública, de acordo com estudos realizados noutros países (Cur-
tis 2009; HGC 2008). A análise de algumas dessas tensões e a reflexão
sobre possíveis implicações na projeção de imagens negativas da investi-
gação policial em Portugal serão tratadas na próxima secção deste capítulo,
tomando como referência um caso criminal real, ocorrido em Portugal e
que envolveu, simultaneamente, a polícia portuguesa e a polícia inglesa.

O caso de Madeleine MacCann: 
expetativas e desilusões

Madeleine McCann (Maddie), filha de um casal inglês a passar férias
em Portugal, foi dada como desaparecida no Algarve a 3 de Maio de 2007,
apontando o cenário inicial para um possível rapto. Ao cabo de meses de
buscas infrutíferas surge a hipótese de que Madeleine estaria morta e que
os indícios de crime estariam no apartamento e no carro alugados pelos
seus pais. Perante a complexidade do caso e a ausência de pistas, as inves-
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tigações da Polícia Judiciária cedo ganham destaque nas narrativas mediá-
ticas geradas em torno do caso, não só nos aspetos tradicionais que en-
volvem a projeção de conjecturas, motivações e caracterizações dos sus-
peitos, mas também pela entrada em cena das tecnologias de identificação
por ADN e as correspondentes promessas de solução do caso.5

As imagens da polícia ficcional emergem das notícias da aplicação da
ciência forense na investigação, em torno da qual surgem classificações
tais como «fundamental», «crucial» e como a «chave do crime». Numa
notícia que data dos primeiros dias após o desaparecimento de Madeleine
McCann, são realçados o empenho e a minúcia da atuação da polícia
científica, elaborando sobre um cenário que projeta competência na pre-
servação do local do crime:

Houve [...] a cautela de preservar cuidadosamente o apartamento onde
se encontrava a menina até à chegada dos peritos dos técnicos do Laboratório
de Polícia Científica, na tarde de sexta-feira, com o objetivo de não serem
destruídos possíveis vestígios. Os peritos demoraram cerca de oito horas no
interior da habitação, na recolha de indícios [Dâmaso et al. 2007].

No entanto, meses mais tarde, por entre diversas críticas à atuação dos
investigadores portugueses, são apontadas falhas comprometedoras do
isolamento e preservação da suposta cena de crime. Da fusão entre ele-
mentos reais e projeções ficcionais, designadamente por via de referências
explícitas do jornal analisado à série televisiva CSI, resultou um crescendo
dramático da narrativa mediática. O emprego de técnicas sofisticadas de
análise de perfis de ADN e o envolvimento de um laboratório inglês (Fo-
rensic Science Service) descrito como um dos «mais sofisticados labora-
tórios da Europa» (Laranjo e Catarino 2007), ou «tido como um dos mais
sofisticados do Mundo» (Laranjo 2007) elevou as expectativas quanto à
eventual resolução do caso e à identificação dos suspeitos. 

Com a descoberta de vestígios biológicos em finais de Julho de 2007,
os quais não haviam sido detetados no começo das investigações, e o de-
senhar da promessa de uma solução para o caso, torna-se mais visível a
tensão entre as representações ficcionais e o discurso reservado da polícia
real. Trata-se do confronto entre a expressão de uma crença no potencial
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5 A Polícia Judiciária é o principal órgão de investigação criminal em Portugal, ope-
rando na dependência do Ministério da Justiça conforme estabelecido pela Lei 37/2008
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ceder às diligências adequadas ao esclarecimento das situações/crimes e à recolha de ele-
mentos probatórios.
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infinito da ciência, apesar de exacerbado por um certo sensacionalismo
que relativiza o discurso cauteloso por parte das autoridades:

Os exames feitos aos vestígios de sangue recolhidos no carro indiciam a
presença do corpo da criança no lugar da roda sobressalente da bagageira e
[...] os resultados dos testes feitos às amostras não deixavam dúvidas de que
se tratava do ADN da menina inglesa. Alípio Ribeiro, diretor da PJ, desmen-
tiu ontem essa informação, garantindo que os exames nunca apontam para
100% de certezas [Marcelino et al. 2007 – itálicos nossos].

Contudo, à medida que resultados preliminares foram sendo conhe-
cidos na imprensa, as expectativas depositadas na sofisticada tecnologia
são refreadas, deixando implícito o desapontamento face às contingências
nos usos das tecnologias de ADN para investigação criminal, embora o
extrato abaixo reproduzido adscreva os motivos de desilusão, não à téc-
nica em si ou aos investigadores, mas à qualidade dos vestígios e ao
tempo decorrido até à sua recolha:

Embora reforcem a hipótese de a criança ter sido transportada morta na
mala do Renault Scénic alugado 22 dias depois, os resultados não são taxativos.
As amostras, além de microscópicas, encontravam-se muito degradadas e
nem o recurso à mais moderna tecnologia permitiu descodificar todos os
elementos de ADN [Godinho e Laranjo 2007].

Mais adiante, o discurso em torno da interpretação da alegada prova
científica e a sua relevância para a solução do caso sofre alguma relativi-
zação. Se a descoberta dos vestígios originou expectativas de que o caso
podia ser rapidamente solucionado, a falta de contextualização dos mes-
mos ou de provas adicionais parece complexificar ainda mais uma even-
tual solução para o caso:

Será fundamental a compreensão dos resultados da genética já que são
aqueles os principais trunfos de uma investigação que continua sem obter a
prova fundamental: o cadáver de Madeleine, sem o qual dificilmente será
possível explicar como é que a criança terá morrido [Laranjo e Godinho
2007].

Quando, em Janeiro de 2008, foi noticiado que os investigadores es-
tavam na posse dos resultados definitivos, dá-se um confronto entre a
projeção idealizada da crença na certeza fria e absoluta emanada da «ver-
dade» científica, e a natureza contingente e relativa do uso de provas cien-
tíficas em contextos reais, designadamente pela abertura à desconstrução
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e interpretação dos resultados. É inclusivamente apontado como causa
provável para o fracasso o método de recolha dos vestígios levado a cabo
pelos investigadores portugueses:

O resultado definitivo dos exames chegados de Inglaterra recentemente
não deixou dúvidas aos investigadores da Polícia Judiciária. O sangue en-
contrado no carro dos McCann será mesmo de Madeleine [...]. A investiga-
ção continua, no entanto, num impasse. Sem cadáver e sem confissões con-
tinuará a ser possível aos pais da menina criarem a dúvida em tribunal. Não
por causa da qualidade dos vestígios, mas sim pelo método usado na recolha
[Anón. 2008].
Contrariamente aos mecanismos narrativos ficcionais que frequente-

mente conduzem à admissão de culpa dos suspeitos ao serem confron-
tados com as provas, no caso Maddie o crescendo dramático produzido
em torno do valor das provas é desvanecido pelas dúvidas, contingências
e circunstancialismos da produção e avaliação da prova científica no
mundo real. 

Dizer que «o resultado [...] não deixou dúvidas aos investigadores»
revela as disjunções entre a «polícia ficcional» e a «polícia real», na medida
em que as convicções ou conjeturas elaboradas pelos agentes de investi-
gação não se inscrevem necessariamente na sequência da narrativa, como
se poderia esperar numa qualquer narrativa de «polícia ficcional», onde
os agentes de investigação e a sua autonomia e as suas convicções rara-
mente são subordinados a formalismos legais ou as provas produzidas
são submetidas aos padrões de verdade judicial. 

Conclusão

A legitimidade da atuação policial e a credibilidade conferida ao seu
papel simbólico de «guardiões morais» da coesão e da estabilidade sociais
(Jackson e Bradford 2009) depende, em larga medida, da confiança pú-
blica no desempenho do sistema de justiça criminal e das polícias (Surette
1998). Mas como vários trabalhos têm demonstrado, nas sociedades
atuais a formação de opinião pública sobre a atuação policial, assim como
sobre a criminalidade e a justiça criminal, baseia-se, em larga medida, nas
realidades mítico-simbólicas projetadas pelos meios de comunicação so-
cial (Fox et al. 2007; Santos 2005, 79; Surette 1998). Discutimos aqui a
projeção de imagens negativas da polícia de investigação criminal em
Portugal, que decorrem precisamente da comparação entre casos reais e
casos ficcionais das séries televisivas.
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A utilidade prometida dos usos da tecnologia do ADN, apresentada
em vários contextos como um instrumento infalível na identificação de
criminosos e ilibação de inocentes, faz com que atualmente a reputação
do trabalho de investigação policial dependa, em larga medida, da in-
corporação de tecnologia e da cientifização da polícia (Williams e John-
son 2008). Os discursos laudatórios da aplicação da tecnologia do ADN
no trabalho policial que encontramos nos meios de comunicação social
parecem estar também disseminados junto de profissionais forenses e
dos tribunais, assim como na opinião pública em geral (Williams e John-
son 2005).

Neste texto demos conta das tensões com que se confronta a polícia
em Portugal no que diz respeito à utilização do ADN na investigação
criminal. Se países como o Reino Unido ou os Estados Unidos dispõem
de recursos que podem aproximar o trabalho policial do imaginário fic-
cional construído pelos meios de comunicação social, o mesmo já não
acontece em Portugal: a polícia de investigação criminal tem acesso li-
mitado e condicionado à informação genética e dispõe de recursos hu-
manos e tecnológicos escassos.

A utilização do ADN na investigação criminal é elemento integrante
e visível de um projeto técnico-genético e biopolítico crescentemente
global e imbricado em imaginários colectivos assentes no medo do crime
e do criminoso. Esta consciência do crime, em boa medida alimentada
pelos meios de comunicação social e pela cultura popular (Cunha 2008;
Owen 2007; Wacquant 2007), conjuga-se com a importância política do
combate e prevenção da criminalidade e de reforço da segurança através
do uso de tecnologias sofisticadas (McCartney 2006).

Resta-nos interrogar o futuro da polícia portuguesa, enredada na teia
do poder da comunicação social, que tende a produzir avaliações nega-
tivas do desempenho do sistema de justiça criminal e das polícias (Surette
1998, 78-82); e da hierarquização que sobrepõe a autoridade da magis-
tratura judicial e a defesa dos direitos individuais à eficiência do trabalho
de investigação criminal.
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Capítulo 9

Ouvidorias de polícia no Brasil, 
15 anos depois

Um desafio permanente das sociedades democráticas é conciliar a efi-
cácia da ação policial com o respeito aos direitos individuais e coletivos.
Para enfrentar esse desafio muitos países criaram mecanismos específicos
de controlo externo, destinados a garantir a legalidade e a legitimidade
do uso da força pela polícia. As perguntas «quem vigia os vigias?» e
«como vigiar os vigias?» não têm respostas únicas: distintos países adotam
modelos de controlo externo muito diferentes, tanto no formato insti-
tucional como na abrangência dos poderes e no modo de atuação. Todos,
porém, com o mesmo objetivo de fazer com que as polícias prestem con-
tas do seu trabalho e respondam pelas consequências de seus atos. 

A necessidade de mecanismos específicos para submeter a ação poli-
cial ao controlo da sociedade em geral impõe-se quando as polícias se
encontram de tal forma desacreditadas, devido a altos níveis de violência
e/ou corrupção, que a criação de instituições de controlo externo é o
único meio de tentar restaurar sua credibilidade. Isso pode ocorrer em
circunstâncias como a transição de uma ditadura para um regime demo-
crático, o fim de uma guerra civil, um período de bruscas mudanças so-
cioeconómicas ou a ocorrência de episódios emblemáticos, que mobili-
zam forte reação popular e/ou duras críticas de entidades internacionais. 

Na África do Sul, por exemplo, a reforma das polícias e a criação de
um órgão centralizado de controlo externo vieram com o término do
apartheid; na Irlanda do Norte, após o acordo entre católicos e protestan-
tes; na Inglaterra e na Bélgica, em sequência a sérios embates entre civis
e policiais. Na cidade norte-americana de Los Angeles, criaram-se dois
novos mecanismos locais de controlo externo da polícia depois dos vio-
lentos protestos provocados pela divulgação da cena de policiais espan-
cando brutalmente um homem negro, registada por um cinegrafista ama-
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dor (caso Rodney King, 1991). No Brasil, a primeira ouvidoria estadual
de polícia, que serviria de protótipo para as demais, foi criada em 1995,
mas só foi efetivamente institucionalizada em 1997, após um episódio
ainda mais brutal que o de Los Angeles, também filmado por um amador
e divulgado em cadeia nacional: policiais do município de Diadema, na
região metropolitana de São Paulo, torturando moradores de uma favela
e assassinando um deles a sangue frio. Por sua vez, o surgimento da se-
gunda ouvidoria brasileira, no Pará, se deu em reação às repercussões na-
cionais e internacionais do massacre de Eldorado dos Carajás, no qual
19 trabalhadores rurais sem terra que participavam numa manifestação
foram mortos por policiais militares.

As primeiras instituições contemporâneas expressamente voltadas
para o controlo externo da polícia – mais conhecido nos países de língua
inglesa como civilian oversight of the police (supervisão civil da polícia) –
datam dos anos 1940 nos Estados Unidos, mas foi a partir dos anos 70
que elas começaram a se estruturar de forma mais sistemática. Ao longo
das décadas de 1970 e 1980, Austrália, Canadá e Grã-Bretanha, e, nos
anos 90, outros países como Irlanda do Norte, Portugal, Bélgica, Índia e
África do Sul também introduziram modalidades institucionais diversas
de controlo. Mais recentemente começaram a surgir em países latino-
-americanos os defensores del pueblo, figuras equivalentes aos ombudsmen
de certas regiões da Europa Ocidental, que não se ocupam apenas da ati-
vidade policial e sim da defesa dos direitos de cidadania contra a ação ir-
regular ou ilegal de qualquer servidor público. 

Não só órgãos de Estado, mas também entidades não-governamentais
podem exercer ou participar ativamente no controlo externo da polícia.
Em diversos países, notadamente nos EUA, há Organizações Não-Go-
vernamentais (ONG) especializadas em monitorar a violência policial,
em sensibilizar os media para o problema e em prestar assistência jurídica
às vítimas para que obtenham reparação legal. Embora a maioria dessas
ONG atue sobretudo na apresentação de denúncias, com o objetivo de
provocar a ação dos governos, algumas também participam direta ou in-
diretamente na elaboração e execução de políticas públicas voltadas para
a formação policial. Nas sociedades com razoável grau de liberdade de
imprensa, os próprios media tendem a ser outro instrumento importante
de controlo externo dos órgãos de segurança, via exposição de irregula-
ridades e ilegalidades cometidas por seus agentes.1

1 Sobre o tratamento dado ao tema da segurança pública nos media brasileiros e seu
papel no controlo da atividade policial, v. Ramos e Paiva (2007). 
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Mesmo considerando apenas os mecanismos estatais, pode-se identificar
uma grande diversidade de modelos de controlo externo da polícia. Há, por
exemplo, instituições centralizadas nacionalmente (como na Inglaterra, na
África do Sul e em Portugal) ou descentralizadas (como nos EUA); concen-
tradas numa pessoa (ouvidor, ombudsman, defensor del pueblo) ou num
órgão colegiado (como as Human Rights Commissions indianas); focadas
apenas em casos individuais (como a Independent Police Complaints Com-
mission britânica) ou também em problemas sistémicos (como a Inspecção
Geral da Administração Interna portuguesa); autorizadas a investigar por
conta própria todos os tipos de denúncias recebidas (como o Police Om-
budsman da Irlanda do Norte), apenas alguns tipos (como o Police Ethics
Commissioner de Quebec, Canadá) ou nenhum tipo de denúncia (como
boa parte dos Civilian Complaint Review Boards norte-americanos); dota-
das de poderes muito amplos (como o já citado Police Ombudsman norte-
irlandês) ou mais restritos (como Comitê P belga), e assim por diante.2

Se não é possível apontar nenhum desses modelos como o ideal, pois
cada um responde a realidades políticas e socioculturais particulares, al-
gumas condições gerais para a eficácia do controlo externo podem ser in-
feridas da comparação dos resultados alcançados em diferentes países.
Antes de mais nada, como ressalta Alemika (2004), é fundamental que as
instituições responsáveis pelo controlo não estejam sujeitas a manipulação
política e tenham efetiva independência em relação aos órgãos que mo-
nitoram; que disponham de mandato abrangente, de recursos adequados
e do apoio da sociedade civil. Além disso, como sublinha Bobb (2005),
elas tendem a ser tão mais eficientes quanto mais trabalhem na «preven-
ção» de desvios, influindo nos «padrões» geradores de condutas irregulares,
e quanto mais atuem em «cooperação» com as instituições policiais, com-
partilhando com elas a responsabilidade pela resolução dos problemas.

As considerações acima servem de pano de fundo, neste artigo, para
um balanço crítico dos 15 anos de existência das ouvidorias de polícia
no Brasil – órgãos incumbidos do controlo externo das instituições de
segurança pública estaduais, hoje presentes em 14 das 27 unidades da fe-
deração brasileira. Ao dizer balanço «crítico», já estamos adiantando que
a avaliação exposta aqui não será propriamente otimista. Com efeito,

2 Uma descrição de vários modelos institucionais encontra-se no segundo capítulo
do Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia (SEDH 2008). Anexos ao livro Quem Vigia
os Vigias? (Lemgruber, Musumeci e Cano 2003), quatro artigos analisam as experiências
da Grã-Bretanha, da África do Sul, de Portugal e dos Estados Unidos. Os trabalhos de
Alemika (2003; 2004) são também importantes para uma visão comparativa dos diversos
modelos de controlo externo da polícia.
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apesar dos heroicos esforços de alguns ouvidores para fazê-las funcionar
adequadamente e do estímulo de alguns programas do governo federal
para fortalecê-las, as ouvidorias de polícia brasileiras via de regra têm fi-
cado muito aquém das suas potencialidades como instrumento de defesa
da cidadania e de participação da sociedade civil no controlo das ativi-
dades policiais. Sucessivas avaliações feitas desde o início dos anos 2000
indicam melhorias nas condições de funcionamento de alguns desses ór-
gãos, mas apontam retrocessos em outros e, de modo geral, uma tendên-
cia à acomodação burocrática em patamares muito baixos de atuação,
com pouco impacto na redução dos abusos policiais e pouca visibilidade
junto ao público e às polícias. Indicam também que o fraco desempenho
das ouvidorias decorre em parte de uma série de carências e dificuldades
superáveis com mais recursos e apoio político, mas, em grande medida,
de limitações intrínsecas ao próprio modelo de controlo externo adotado
no Brasil – um modelo restrito de mais para a magnitude dos problemas
a serem enfrentados, se se trata de conciliar a ação das polícias com os
princípios elementares do Estado democrático de direito. 

O artigo destaca, inicialmente, alguns dos mais sérios obstáculos à
modernização e democratização da segurança pública no Brasil, vistos
sobretudo pelo ângulo das estruturas e culturas institucionais das polícias,
e da consequente fragilidade dos seus mecanismos de controlo interno,
mas considerando, também, o enraizamento ainda muito incipiente dos
valores democráticos no país. Em seguida, avalia as características e a
atuação das ouvidorias sob diversos pontos de vista – desde sua base nor-
mativa até sua imagem junto aos policiais e à população em geral, pas-
sando por aspetos de estrutura e funcionamento: rotinas de trabalho, ges-
tão da informação, recursos humanos, recursos materiais e relações com
outras instituições, particularmente com os órgãos de controlo interno
das polícias. Na secção conclusiva sintetiza-se o balanço crítico dos 
15 anos de existência das ouvidorias e discute-se o destino das propostas
de melhoria e/ou reforma do modelo brasileiro de controlo externo da
polícia aventadas desde a primeira campanha presidencial vitoriosa do
Partido dos Trabalhadores, em 2002. 

Crónicas mazelas das instituições policiais 
brasileiras

Longe de constituírem desvios esporádicos, as práticas violentas são
rotina nas polícias brasileiras, incluindo-se aí tanto a tortura praticada
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para obter confissões nas investigações, ou para garantir controlo sobre
detidos, quanto o uso excessivo da força nas intervenções policiais, men-
surável, em alguns casos, por índices de letalidade absurdamente eleva-
dos. Só no estado do Rio de Janeiro, de 2004 a 2008, a polícia matou
5611 pessoas em «autos de resistência», segundo informações do Instituto
de Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública (ISP-
RJ) – o que representa mais que o triplo do número de civis mortos por
todas as polícias de todos os 50 estados norte-americanos no mesmo pe-
ríodo: 1869, de acordo com dados do FBI.3 Relatório recente da organi-
zação Human Rights Watch (2009, 37) sobre violência policial e segu-
rança pública nos estados do Rio e de São Paulo calcula que, no primeiro,
as mortes provocadas pela polícia representavam quase 20% do total de
homicídios intencionais registados em 2008 e, no segundo, cerca de
8,5%.4

A impunidade para essas formas de violência costuma ser alta, o que
só contribui para realimentá-las. Mesmo no caso da violência letal e
mesmo quando há claros indícios de execução sumária, a maioria dos
processos termina arquivada (cf. Cano 1999; Lemos-Nelson 2000 e 2001;
Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo 2002). No caso da tortura,
que está tipificada como crime desde 1997, o número de denúncias do
Ministério Público é muito pequeno e, dos poucos casos que chegam a
ser denunciados especificamente como tortura, a proporção de conde-
nações em todo o país é absolutamente irrisória. Evidentemente, se de-
litos tão graves como tortura e homicídio ficam impunes, reproduz-se

3 «Auto de resistência» ou «resistência seguida de morte» é a denominação dada em
alguns estados brasileiros a situações de alegado confronto, nas quais um suposto crimi-
noso teria sido morto por policiais ao oferecer resistência armada à prisão. Laudos periciais
apontam, contudo, fortes evidências de execução sumária em parte significativa desses
casos; a enorme desproporção que normalmente se verifica entre o número de civis e de
policiais mortos, assim como na relação mortos/feridos dos dois lados, também mostra
ser muito questionável a alegação de «confronto» ou «resistência» em todos os casos de
morte provocada pela polícia. 

4 As informações sobre letalidade policial em outros estados, especialmente das re-
giões norte e nordeste, costumam ser extremamente precárias, por isso ainda não é pos-
sível traçar um panorama para todo o país. Entre as poucas unidades federativas que di-
vulgaram esse dado em 2007 e 2008, Goiás e Espírito Santo apresentaram números
elevados de mortes provocadas pela polícia – 65 e 32, respetivamente, nos dois anos –,
embora muitíssimo inferiores aos de São Paulo e Rio de Janeiro, respetivamente, 798 e
2467. Considerando-se as diferenças no tamanho das populações estaduais, tem-se, para
2007, no Rio de Janeiro, uma taxa de 8,6 mortes provocadas pela polícia em cada cem
mil habitantes, uma por cem mil em São Paulo, 0,7 em Goiás e 0,5 no Espírito Santo 
(cf. Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2009, tabela 2 e IBGE 2007, tabela 1.1).

09 Polícia, Segurança Cap. 9_Layout 1  10/8/12  4:57 PM  Page 223



um ambiente favorável à proliferação de toda a sorte de abusos de poder,
agressões, coações e violações de direitos nas relações quotidianas da po-
lícia com a população civil, especialmente com os setores mais vulnerá-
veis dessa população: os pobres, os jovens, os negros, os habitantes de
favelas e periferias (cf. Ramos e Musumeci 2005). 

Outra mazela endémica das polícias brasileiras é a corrupção, em suas
diversas modalidades: extorsão, suborno, favorecimentos, «venda» de li-
berdade a criminosos, segurança privada travestida de pública e assim
por diante. Tanto quanto a tortura e o uso excessivo da força, não se trata
de problemas isolados, atribuíveis apenas à falta de idoneidade deste ou
daquele policial, mas de um fenómeno disseminado e arraigado, que ge-
ralmente conta com o manto protetor das corporações – embora, é fun-
damental sublinhar, se manifeste de modo muito mais gritante em alguns
estados do que em outros.

Finalmente, o envolvimento direto de policiais em atividades crimi-
nosas como tráfico de drogas, formação de «milícias» ou grupos de ex-
termínio, venda ilegal de armas, assaltos, sequestros, etc., alcança pro-
porções alarmantes no Brasil – embora também seja mais generalizado
em certas partes do país do que em outras. Nem sempre se conseguem
diferenciar as ilegalidades cometidas no exercício da função pública da-
quelas que os policiais cometem enquanto cidadãos comuns, mas não
há dúvida de que o banditismo policial se nutre em larga medida da cul-
tura de tolerância aos desvios que existe dentro (e fora) das corporações. 

A escala e a gravidade dos problemas acima mencionados atestam,
além disso, a fragilidade dos controlos internos operantes nessas corpo-
rações, tornando necessário levar em conta certos aspetos do ambiente
institucional e cultural que dificultam a prevenção e a repressão dos abu-
sos policiais, quando não os incentivam diretamente – aspetos que tam-
bém respondem, em grande medida, pela ineficácia da maior parte das
polícias brasileiras em reduzir a criminalidade comum. 

O baixo investimento em tecnologia e capital humano é um deles:
com poucas exceções, as polícias brasileiras ainda padecem de extrema
carência de recursos materiais, técnicos e intelectuais, o que resulta numa
capacidade cronicamente baixa de investigação e resolução de crimes,
mesmo dos mais graves, como homicídio. Outro é a baixa qualidade das
informações policiais: apesar de alguns avanços recentes na produção de
estatísticas de segurança em diversos estados, ainda são muito incipientes
a qualidade e a transparência das informações geradas pelas polícias, e
sobretudo a utilização das mesmas no planeamento, na fiscalização e na
avaliação do próprio trabalho que elas desenvolvem. Mesmo onde houve
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investimentos consideráveis na informatização das unidades policiais,
continua havendo muita resistência à produção de dados e pouca preo-
cupação com a qualidade das informações geradas. 

Um terceiro obstáculo é a própria dualidade de polícias. Engessada
pela Constituição Federal, a fragmentação da atividade policial em dois
tipos de corporações, civil e militar – a primeira encarregue da investiga-
ção dos crimes e, a segunda, do policiamento ostensivo e preventivo –,
dificulta enormemente a adoção de uma perspetiva global no planea-
mento das tarefas de segurança pública, capaz de abranger o ciclo com-
pleto que vai da prevenção à investigação e à prisão dos suspeitos.5 Isso
não só resulta em duplicação de esforços e recursos como reproduz cul-
turas institucionais distintas e alimenta desconfianças e disputas por es-
paço, quando não franca hostilidade, entre as duas corporações. 

Além da «esquizofrenia» institucional, outros sérios problemas decor-
rem da organização interna das polícias brasileiras, herdada do período
autoritário e pouco modificada desde então. Por um lado, o militarismo
das Polícias Militares (PM), com excesso de centralização e burocratização
dos processos decisórios, desnecessária profusão de degraus hierárquicos
e exagerada ênfase nos rituais e nas regras disciplinares castrenses, em de-
trimento da qualificação dos policiais de ponta e da regulação das ativi-
dades que se desenvolvem fora dos quartéis. Por outro, o modelo «bal-
cânico» das polícias civis, que, embora formalmente subordinadas a uma
chefia, na prática quase sempre funcionam de forma fragmentada, sem
espinha dorsal que articule esforços, atividades e informações. Em ambas
as polícias, ademais, existem dois «círculos hierárquicos» – oficiais e pra-
ças na PM; delegados e detetives na Polícia Civil –, que correspondem a
distintas carreiras, com portas de entrada diferentes, gerando um enorme
distanciamento entre as cúpulas e as bases, e fazendo com que, na prática,
existam duas corporações, com culturas próprias, dentro de cada uma.
Trata-se, em síntese, de estruturas organizativas arcaicas e irracionais, com
precária coesão institucional, geralmente tão pouco eficazes na melhoria
das condições de segurança da população quanto no controlo interno
sobre o comportamento dos seus agentes (cf. Lemgruber, Musumeci e
Cano 2003, cap. 2). Vale ressaltar que esse arcabouço legal, completa-

5 Embora as polícias civis e militares brasileiras estejam vinculadas aos poderes exe-
cutivos estaduais, suas atribuições, seus formatos institucionais e a própria dualidade de
corporações são definidos pelo artigo 144 da Constituição Federal de 1988 – que é cha-
mada «Constituição cidadã», mas que pouco alterou, nesse aspeto, o teor das constitui-
ções promulgadas durante a ditadura militar. 
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mente obsoleto, de estruturação das polícias também responde em certa
medida pela enorme dificuldade que há no Brasil de se fazerem «sair do
papel» os avançados instrumentos de defesa dos direitos individuais e
coletivos existentes na legislação – seja na «Constituição cidadã» de 1988
e em numerosas leis específicas, seja nos muitos tratados internacionais
dos quais o país é signatário.

A conceção bélica da segurança pública e a lógica inquisitorial do
nosso processo penal constituem outras possantes barreiras à democrati-
zação do sistema de segurança e justiça. Transcorridos 25 anos do fim da
ditadura militar, ainda continua amplamente disseminada no Brasil a
confusão entre controlo da criminalidade e «combate» a «inimigos inter-
nos» (os criminosos ou suspeitos) – o que, evidentemente, se reflete na
formação dos policiais e nas relações quotidianas das polícias com a po-
pulação civil. A convicção de que há uma «guerra» em curso serve fre-
quentemente de justificativa para altíssimos índices de letalidade policial
e para a tolerância a vários tipos de «deslizes», incluindo violação de di-
reitos, abuso de poder, violência arbitrária e até mesmo corrupção. Serve,
também, de argumento de reforço para a tradicional resistência dos po-
liciais a qualquer tipo de controlo, seja ele interno ou externo.  

Junto com a militarização da segurança, outra fonte de problemas está
no nosso sistema processual penal, que prevê a realização de dois inqué-
ritos – policial e judicial – o primeiro dos quais é, em tese, preliminar e
sigiloso, destinando-se apenas a reunir provas e instruir a acusação da
promotoria. Na prática, contudo, as delegacias de polícia civil não se res-
tringem a essa tarefa: operam também um sistema informal de «justiça
sem julgamento» e atuam como filtros para descongestionar o aparelho
judiciário, exercendo funções de vigilância e arbitragem, dissuadindo as
partes de levarem adiante suas demandas ou decidindo quem entrará nas
malhas da Justiça, quem será dispensado e quem será punido diretamente
pela «justiça» policial. A centralidade que o processo penal brasileiro atri-
bui à «confissão» estimula, ademais, as práticas da tortura, da intimidação
e da coação na etapa do inquérito policial (cf. Kant de Lima 1995). 

Finalmente, mas não menos importante, deve-se levar em conta o fraco
enraizamento dos valores democráticos na sociedade brasileira, sobretudo,
mas não apenas, quando se trata de segurança pública. Sob o impacto do
medo e da insegurança, a violência policial tende a ser amplamente tole-
rada ou mesmo incentivada não só pelos comandos corporativos como
por parte significativa da população, em todas as camadas sociais. As pró-
prias noções de direitos humanos e de tratamento igual perante a lei, já
tão difíceis de enraizar-se num país com tamanhas desigualdades, chegam

Leonarda Musumeci e Julita Lemgruber

226

09 Polícia, Segurança Cap. 9_Layout 1  10/8/12  4:57 PM  Page 226



Ouvidorias de polícia no Brasil, 15 anos depois

227

a ser abertamente repelidas nessa área, seus defensores vendo-se frequen-
temente acusados de «proteger» criminosos, em detrimento das vítimas
da violência, ou de «perseguir» policiais, em vez de incentivá-los no «com-
bate» ao crime. Segue-se, como corolário, a falta de uma pressão social
forte e de atrativos políticos para que os governos federal e estaduais se
comprometam efetivamente com planos vigorosos e articulados de en-
frentamento sistémico dos problemas de segurança, incluindo a radical
reforma das instituições policiais. Nesse setor – mais, talvez, que em qual-
quer outro – imperam o conservadorismo, a rotina e a repetição; quando
muito, reformas pontuais ou de superfície, que mantêm intocadas as es-
truturas geradoras de ineficácia, corrupção e violência. Também faz parte
de tal quadro a inexistência de uma tradição de órgãos fortes, ágeis e au-
tónomos de fiscalização e controlo dos serviços públicos em geral e dos
de segurança em particular: a inconclusa transição democrática brasileira
ainda não criou uma sólida cultura de accountability que permita assimilar
esse tipo de instituição no aparelho de segurança estatal.6

Fragilidade do controlo interno 7

A partir da situação acima descrita, entende-se mais facilmente porque
são quase sempre muito frágeis e ineficazes os mecanismos de controlo
interno das corporações policiais no Brasil – desde as próprias linhas de
comando, que exercem o controlo institucional primário, até aos órgãos
especializados, denominados «corregedorias», equivalentes aos departa-
mentos de Internal Affairs das polícias norte-americanas. 

Formalmente, as corregedorias das polícias civis e militares têm com-
petência para exercer dois tipos de controlo: o repressivo (investigação e
punição de atos irregulares cometidos por policiais) e o corretivo-preven-
tivo (fiscalização e orientação das atividades policiais para torná-las mais
eficientes e evitar que novos desvios ocorram). Na prática, porém, as cor-
regedorias brasileiras não dispõem de recursos humanos e materiais sufi-
cientes para dar conta de missão tão ampla. Sua atuação tende a ser rea-
tiva, mais que proativa, costumando privilegiar a investigação e punição
de abusos, em detrimento da prevenção e do controlo de qualidade.
Mesmo na área repressiva, seu papel acaba sendo muito limitado, pois

6 V. em Comparato (2005, cap. 3) um histórico das instituições de controlo da admi-
nistração pública e de defesa de direitos dos cidadãos no Brasil, desde o período colonial.

7 Esta subsecção se baseia, essencialmente, no terceiro capítulo de Lemgruber, Mu-
sumeci e Cano (2003); em Cano (2005); e em SEDH (2008, seção 3.1 e anexo D). 
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embora estejam incumbidas de investigar os desvios, quase nunca dis-
põem de estrutura para fazê-lo integralmente, tendo de delegar a apuração
da maior parte das denúncias às próprias unidades (batalhões ou delega-
cias) onde trabalham os policiais acusados. Vale dizer que, na prática,
elas têm muito menos autonomia do que seria necessário para o exercício
de um controlo interno eficaz, ainda que este se restringisse apenas ao
papel de «policiar a polícia».

As corregedorias, além disso, costumam desfrutar de péssima imagem
junto aos policiais, em especial dos escalões mais baixos – praças da PM,
detetives da Polícia Civil –, sendo vistas geralmente como arbitrárias, dis-
criminatórias e injustas. Reclamam os policiais de que as investigações
internas não preservam o direito de defesa dos acusados; de que há per-
seguição de uns e acobertamento de outros, bem como tratamento desi-
gual para os desvios cometidos pelas cúpulas e pelas bases; de que há in-
teresses políticos em jogo e também de que só se pensa em punição, não
em apoio ou orientação. Tais órgãos são vistos ainda como refúgio de
policiais sem coragem para enfrentar o «verdadeiro trabalho de polícia»
ou sem competência para investigar criminosos comuns. 

Não admira, portanto, que a maior parte das corregedorias tenha
grande dificuldade em manter equipas com tamanho e qualidade satis-
fatórios. Além de os policiais não receberem gratificação especial por esse
trabalho, a inexistência de carreira funcional específica para os órgãos de
controlo interno ainda deixa-os expostos ao risco de represálias dos co-
legas ou superiores quando retornam ao policiamento normal. Nesse
contexto, o recrutamento costuma basear-se menos em critérios de apti-
dão que em relações de confiança pessoal dos corregedores, os quais re-
clamam frequentemente da falta de pessoal com perfil adequado e da
alta rotatividade das equipas, fatores que comprometem seriamente a
continuidade, a rapidez e a qualidade das investigações. 

O corporativismo, tão arraigado nas instituições policiais, é outro
grande limitador da eficácia do controlo interno. Não só por cumplicida-
des concretas que possa haver entre investigadores e investigados, mas
pela crença muito disseminada de que a exposição pública dos desvios é
mais perniciosa para a corporação que os próprios desvios. Assim, a cul-
tura de tolerância a irregularidades e abusos pode ser endossada mesmo
por policiais de boa-fé, além de ser alimentada pela representação «bélica»
da segurança pública, que acirra a dicotomia nós vs. outros (policiais vs.
«inimigos»), reforçando as lealdades corporativas, inclusive na transgressão. 

Tais barreiras poderiam ser progressivamente reduzidas por meio de
controlos externos fortes, que pressionassem pela redução da impunidade
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e, dessa forma, pela melhoria das condições de autofiscalização das po-
lícias. Como foi dito no início do artigo, é justamente quando se cons-
tatam graves insuficiências na capacidade de as próprias instituições po-
liciais coibirem desvios de conduta dos seus membros que fica mais
evidente a necessidade de mecanismos específicos de controlo externo –
sem prejuízo, e em reforço, dos não-específicos, como os media, ONG,
associações, comissões internacionais de direitos humanos, etc. Vale dizer,
de espaços institucionais especializados em canalizar denúncias e cobran-
ças provenientes da sociedade para ações concretas de repressão e pre-
venção dos abusos, servindo de pontes entre o aparelho de segurança e
a sociedade civil. Exatamente com esse objetivo é que surgiram no Brasil,
em meados dos anos 1990, as primeiras ouvidorias de polícia, cujas ca-
racterísticas e limitações passamos agora a examinar.

Ouvidorias de polícia: um modelo viável?
De acordo com a Constituição Federal brasileira, o órgão com poderes

para exercer o controlo externo das corporações policiais, inclusive o de
monitorar todas as etapas do seu trabalho e realizar investigações autóno-
mas de crimes, abusos e desvios de conduta praticados por seus agentes,
é o Ministério Público (MP). Este, porém, salvo em raros casos, nunca as-
sumiu plenamente tal incumbência: sua atuação nessa área limita-se via
de regra ao papel de promotoria, ou seja, à supervisão dos inquéritos po-
liciais em busca de irregularidades que possam comprometer a fundamen-
tação da denúncia, não abarcando o controlo de toda a atividade de po-
lícia para garantir a observância da lei e o respeito aos direitos humanos.8

Assim, apesar dos amplos poderes de que dispõe e embora muito ativo
na fiscalização de outras áreas de governo, sobretudo em casos de corrup-
ção, o MP tem sido pouco presente na tarefa de adequar o funcionamento
das instituições de segurança pública às exigências de uma sociedade de-
mocrática como é a brasileira, pelo menos formalmente, desde 1985.  

Nesse vácuo, foram criadas ao longo dos últimos 15 anos instituições
estaduais de controlo externo denominadas «ouvidorias de polícia».9

8 Alguns dos motivos da tímida atuação do MP nessa área são discutidos por Ma-
caulay (2002) e Comparato (2005). Deve-se registrar, porém, o surgimento recente em al-
guns estados de «células» ou núcleos de promotores bastante ativos ao menos no que
diz respeito à fiscalização das condições de carceragem e do tratamento dado aos detidos
durante o período de prisão provisória nas delegacias de polícia (cf. Comparato 2005).

9 Comparato (2005, 40-41) lembra que, em 1988, por pressão do Ministério Público,
os deputados constituintes recusaram um anteprojeto que propunha a criação da «De-

09 Polícia, Segurança Cap. 9_Layout 1  10/8/12  4:57 PM  Page 229



Leonarda Musumeci e Julita Lemgruber

230

A primeira delas surgiu em 1995 no estado de São Paulo, por iniciativa do
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana.10 Atualmente, 14 es-
tados possuem instituições do género reconhecidas oficialmente e vin -
culadas ao Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, órgão criado em
1999 com a tarefa de traçar diretrizes básicas para o funcionamento de tais
instituições e estimular a constituição de novas ouvidorias em todo o país.11

As diretrizes do Fórum definem condições imprescindíveis para a inde-
pendência e autonomia do controlo exercido pelas ouvidorias, a saber: os
ouvidores devem ser representantes da sociedade civil organizada, compro-
metidos com a defesa dos direitos humanos, e não podem ser membros
ativos ou inativos das polícias, nem estar hierarquicamente subordinados a
elas. Devem, portanto, ter independência em relação aos organismos que
controlam, para que fique assegurado o caráter «externo» desse controlo. 
E, embora nomeados pelos governadores, devem ter autonomia, também,
em relação à política estadual, dispondo de mandato próprio, corpo próprio
de funcionários, conselho consultivo, sede própria e recursos suficientes
(Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, 1999a; 1999b). Como se verá
mais adiante, contudo, boa parte dos problemas enfrentados pelas ouvido-
rias de polícia hoje em funcionamento decorre da não-incorporação das re-
comendações do Fórum às leis ou decretos estaduais que as criaram. 

De estado para estado há variações nessa legislação, o que determina
algumas diferenças importantes nas condições de operação das atuais ou-
vidorias, mas não tanto no que se refere à sua localização institucional e
à definição formal das suas competências. Treze das 14 ouvidorias de po-
lícia pertencem à estrutura das respetivas secretarias de segurança pública
ou de defesa social, vale dizer, à mesma estrutura que abriga as institui-
ções policiais.12 Suas atribuições legais também são muito semelhantes.

fensoria do Povo» para controlar diversas áreas da administração estatal e preferiram atri-
buir esse poder ao MP. Entretanto, deixaram aberta «a possibilidade de encaminhar re-
clamações da população sobre a qualidade dos serviços públicos» por meio de leis ordi-
nárias – o que permitiu a criação de um grande número de ouvidorias setoriais de diversos
tipos no país, tanto em nível federal quanto no estadual e no municipal, incluindo as
ouvidorias de polícia aqui focalizadas.

10 Para um histórico detalhado da concepção e da implantação dessa primeira ouvi-
doria de polícia, v. Comparato (2005, capítulo 3).

11 O Fórum está vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência
da República (SEDH). Além de São Paulo, as seguintes unidades federativas têm ouvi-
dorias associadas ao Fórum: Pará (criada em 1996), Minas Gerais (1997), Espírito Santo
(1998), Rio de Janeiro (1999), Rio Grande do Sul (1999), Mato Grosso (2000), Paraná
(2000), Pernambuco (2000), Rio Grande do Norte (2000), Goiás (2002), Santa Catarina
(2003), Bahia (2004) e Ceará (2007). 

12 A 14.ª ouvidoria, de Minas Gerais, desde 2004 faz parte da ouvidoria-geral do estado.
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Como não existe vínculo constitucional nem lei federal que fixe um pro-
tótipo, tais semelhanças se explicam pelo facto de a ouvidoria de São
Paulo, a primeira criada, ter servido de modelo para as que surgiram de-
pois e para o próprio Guia Prático de Funcionamento de uma Ouvidoria de
Polícia, elaborado pelo Fórum Nacional de Ouvidores (1999b). 

Aos órgãos de controlo externo assim constituídos cabe, basicamente:
(a) receber, de qualquer pessoa ou instituição, denúncias, reclamações e
representações sobre crimes, abusos e irregularidades praticados por ser-
vidores civis e militares da área de segurança pública, bem como elogios
e sugestões referentes à prestação de serviços nessa área;13 (b) verificar a
pertinência das queixas, propondo medidas para o saneamento das irre-
gularidades denunciadas; (c) propor aos órgãos competentes a instauração
de sindicância, inquérito e outras medidas para apurar as responsabilida-
des administrativas, civis e criminais dos factos denunciados, fazendo co-
municação ao Ministério Público quando houver indício ou suspeita de
crime; (d) propor às autoridades competentes medidas para aperfeiçoar
os serviços de segurança; (e) realizar pesquisas, cursos e seminários sobre
assuntos de interesse da segurança pública e sobre temas ligados aos di-
reitos humanos; (f) organizar e manter atualizado arquivo da documen-
tação relativa às denúncias e sugestões recebidas, sempre com garantia
de sigilo das fontes de informação e proteção dos denunciantes; (g) pu-
blicar periodicamente relatórios prestando conta das atividades realizadas;
(h) requisitar diretamente, de qualquer órgão estadual, informações e do-
cumentos relacionados a investigações em curso.

Note-se que, ao contrário de muitos dos organismos de controlo ex-
terno da polícia existentes em outros países, as ouvidorias brasileiras não
possuem poder investigativo ou mesmo requisitório – vale dizer, nem
dispõem de autonomia para investigar por conta própria as queixas rece-
bidas, nem de autoridade para exigir que as investigações sejam feitas ou
que as decisões finais sejam revistas, quando for o caso. Isso implica uma
estreita dependência das ouvidorias para com os órgãos de controlo in-
terno das polícias, as corregedorias, que, por seu turno, como se viu, ra-
ramente desfrutam de recursos e autonomia suficientes para investigar
com real isenção os desvios cometidos por policiais. 

Note-se também que a legislação atribui às ouvidorias algumas com-
petências proativas e propositivas (itens d e e, acima), não meramente rea-
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13 Em alguns estados, além das duas polícias (civil e militar), as ouvidorias são incum-
bidas de monitorar todos as instituições de segurança e defesa civil estaduais, incluindo
sistema penitenciário e corpo de bombeiros.
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tivas. O que se constata na prática, contudo, é a falta de condições im-
prescindíveis para o monitoramento contínuo das atividades e das insti-
tuições policiais, consequentemente para um envolvimento mais efetivo
das ouvidorias na tarefa de melhorar os serviços de segurança pública
prestados à população. Por exemplo: o acesso a bancos de dados, fichas
disciplinares, cadastros, laudos periciais, registos e instruções; o conheci-
mento dos recursos existentes e do seu uso; das rotinas de policiamento,
planeamento, treinamento, e assim por diante. Em outras palavras, o
acesso a informações que permitam acompanhar, medir e avaliar o de-
sempenho das polícias, identificar fontes de problemas e colaborar para
a sua superação. Isso dependeria de um grau de transparência institucio-
nal que a maior parte das polícias brasileiras está muito longe de admitir
e que as ouvidorias, sozinhas, têm poucas hipóteses de ampliar. Embora
haja variações significativas entre os estados, pode-se dizer que, via de
regra, o corporativismo policial e a tradição de sigilo e «privatização» da
informação, bem como o desprezo pelos dados, pela avaliação racional
e pelo monitoramento externo, têm restringido as ouvidorias brasileiras
a um papel muito mais passivo e reativo do que o previsto nas suas atri-
buições, isto é, mais focado na receção e no encaminhamento de denún-
cias de desvios já consumados, do que na proposta de mudanças estru-
turais capazes de prevenir a ocorrência dos mesmos.

Nas respostas ao questionário distribuído aos ouvidores pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH) em
2005,14 há um exemplo eloquente do ponto a que podem chegar a falta
de transparência das polícias e a impotência das ouvidorias, mesmo em
assuntos de altíssimo interesse para o controlo social. Uma ouvidoria res-
pondeu que eram «informações restritas às instituições» todos os itens
relativos a uso de armas pelas polícias, tais como: (a) que tipos de armas
de fogo são distribuídas aos policiais; (b) como é feita a formação de tiro
(treinamento inicial, reciclagens, número de disparos); (c) que providên-
cias são tomadas em relação aos agentes que não demonstram habilidade
no manejo de armas de fogo; (d) se as polícias usam armas «menos letais»,
quais são elas e como é feito o treinamento para utilizá-las. Outras duas
ouvidorias também afirmaram não ter acesso a nenhuma dessas infor-
mações; a maior parte não respondeu ou respondeu parcialmente às per-
guntas e só duas forneceram dados detalhados sobre o tema. 

14 Questionário elaborado pelo IGAI (Inspeção Geral da Administração Interna de Por-
tugal) e aplicado no âmbito do Projeto Institucional de Apoio à Secretaria Especial dos Direitos
Humanos do Brasil – vertente «Ouvidorias de Polícia», financiado pela União Europeia (IGAI
2005). Doravante, para simplificar, será denominado questionário IGAI/SEDH.
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Sem poder investigativo, sem instrumentos para influir mais efetiva-
mente nas políticas de segurança e vinculadas à mesma estrutura que
abriga as polícias, chega a ser objeto de dúvida a natureza do controlo
hoje exercido pelas ouvidorias brasileiras, como resumiu um dos 12 ou-
vidores que responderam ao questionário IGAI/SEDH: 

É preciso deixar bastante claro que, à absoluta míngua de legislação es-
pecífica, a ouvidoria não exerce o controlo externo da atividade policial, mas
sim concorre para o controlo interno. Até porque, no caso específico da ou-
vidoria de polícia do Estado X, que é sobre ela que estamos discorrendo,
trata-se de um órgão integrante da própria estrutura da Secretaria [de Segu-
rança]. Portanto não se cuida de um instrumento externo. Ademais, consti-
tucional e legalmente, o órgão competente para exercer o controlo externo
da atividade policial é o Ministério Público. E, caso a ouvidoria passasse a
exercer tal atividade teria de ter competência constitucional e legal concor-
rente com o MP, facto hoje inexistente.

Quadro de pessoal 

Nas ouvidorias que já alcançaram um razoável grau de institucionali-
zação, o quadro de pessoal compõe-se, basicamente, de um(a) ouvidor(a);
de assessores das polícias civil e militar; de um ou mais assessores jurídicos,
de profissionais de psicologia e serviço social, e de estagiários para o aten-
dimento direto aos denunciantes. Algumas contam ainda com assessores
de informática e de imprensa, e com um ou mais funcionários responsá-
veis pela área administrativa. Entretanto, em diversos estados, nem o qua-
dro básico está completo, chegando a haver casos em que o(a) ouvidor(a)
trabalha apenas com estagiários ou digitadores, sem uma estrutura mínima
de apoio e de assessoria. Poucas ouvidorias têm um vice-ouvidor, ou ou-
vidor-adjunto, que responda pelo órgão na ausência do titular. O total de
funcionários oscila bastante de estado para estado (segundo o levanta-
mento IGAI/SEDH, variava entre 3 e 39 pessoas em 2005) e não tem re-
lação, necessariamente, com o tamanho dos efetivos policiais sob a su-
pervisão de cada ouvidoria.15

233

15 Segundo informações mais recentes da Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República (SEDH), as equipas fixas das 14 ouvidorias (não contando
estagiários), em 2008, variavam de uma única pessoa (o/a ouvidor/a) a um máximo de
24 funcionários.

09 Polícia, Segurança Cap. 9_Layout 1  10/8/12  4:57 PM  Page 233



Leonarda Musumeci e Julita Lemgruber

234

Contrariando recomendações do Fórum Nacional de Ouvidores, a
maior parte das leis e decretos estaduais que regem a operação das ou-
vidorias de polícia não lhes assegura quadros funcionais próprios nem
fixa uma estrutura mínima de cargos necessária ao desempenho das suas
atribuições. Em diversos estados, a lei prevê um único cargo comissio-
nado, o de ouvidor, sendo os demais servidores pertencentes a outros
órgãos da administração estadual, cedidos para exercer função pública.
Algumas ouvidorias, no entanto, já dispõem de uma estrutura mais
ampla de cargos definida por lei, mas continuam, de qualquer modo,
dependendo da obtenção de funcionários em outros órgãos do estado,
já que não têm via de ingresso própria, seja por curso, concurso ou con-
tratação.16

Os ouvidores são nomeados pelos governadores, na maior parte dos
casos por escolha pessoal direta ou por indicação do(a) secretário(a) de
segurança. Somente em 5 estados a sociedade civil participa na escolha,
por meio de listas tríplices encaminhadas ao poder executivo pelo Con-
selho Estadual de Direitos Humanos ou de Segurança Pública, mas,
mesmo nesses casos, é ao(à) governador(a) que cabe a decisão final, nem
sempre convergente com as indicações recebidas (Comparato 2005, 97). 

Ainda que a existência de mandato assegurado por lei contribua para
neutralizar parcialmente a subordinação à política estadual, o relaciona-
mento entre ouvidor(a) e governador(a) é sempre um ponto sensível, que
pode afetar significativamente o desempenho da ouvidoria. Entre outros
problemas, está, por exemplo, a permanência do(a) ouvidor(a) para além
do mandato de quem o(a) indicou, principalmente quando o(a) novo(a)
governador(a) pertence a um partido distinto do(a) precedente. Mesmo
que os governadores não ousem contrapor-se frontalmente às ouvidorias,
podem valer-se da falta de autonomia orçamentária desses órgãos para
«matá-las por asfixia», reduzindo a alocação de verbas para salários, equi-
pamentos e instalações. 

Nem sempre, além disso, a lei fixa a duração do mandato do(a)
ouvidor(a) ou o número de mandatos consecutivos que ele(a) pode cumprir.
Em 7 dos 12 estados que responderam ao questionário IGAI/SEDH em
2005, o mandato era de dois anos e, em 2 estados, de um ano; em 5 dos 12

16 Além do tamanho e do grau de institucionalização, as estruturas das ouvidorias de
polícia brasileiras se diferenciam pela hierarquia e disposição dos cargos no organograma,
e pela presença ou ausência de conselho consultivo – outra recomendação expressa do
Fórum Nacional de Ouvidores que não foi incorporada como norma à maior parte das
leis estaduais.
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estava definida a possibilidade de uma recondução; em 4 estados, porém,
o tempo de mandato era indeterminado e em 7 não havia regra para o
número de reconduções. 

Tampouco estão legalmente padronizados os requisitos para ocupar
esse cargo: em alguns estados a lei só exige que o ouvidor tenha diploma
universitário e/ou mais de 35 anos de idade; em outros, que tenha «moral
ilibada» e/ou envolvimento prévio com a defesa dos direitos humanos.
Na maioria das unidades federativas, nem sequer há garantia legal de que
o(a) ouvidor(a) seja de facto alguém «externo» às instituições que lhe cabe
controlar, pois só em 5 dos 14 estados as leis determinam expressamente
que ele(a) não pode ter qualquer espécie de vínculo com as polícias, nem
ser funcionário(a) ativo(a) ou inativo(a) de órgãos integrantes das secre-
tarias de segurança. Levantamento realizado em 2005 constatou que,
num total de 27 ouvidores e ex-ouvidores, 7 eram ou haviam sido mem-
bros de polícias: 4 delegados, um escrivão e um coronel da PM (Com-
parato 2005, 95-96). 

Quanto aos outros cargos, também varia bastante o grau de formali-
zação dos perfis, mas é importante lembrar que, não havendo porta de
entrada própria para as ouvidorias, seja por concurso, formação ou con-
tratação, fica difícil exigir qualificações específicas, compatíveis com as
funções a serem exercidas. A falta de formação dos funcionários, não por
acaso, é apontada pelos ouvidores como uma das principais dificuldades
para o bom funcionamento das ouvidorias.

Rotinas de funcionamento

Qualquer pessoa pode apresentar queixa à ouvidoria, seja compare-
cendo pessoalmente à sede, seja por telefone, carta, e-mail, fax, ou, em
alguns estados, pela internet. Nos dois primeiros casos, os mais comuns,
o contacto inicial é feito com um(a) recepcionista ou telefonista, que ve-
rifica se se trata efetivamente de denúncia contra policial(is) e, em caso
positivo, encaminha a pessoa (ou ligação) aos atendentes – quase sempre
estagiários – responsáveis pelo preenchimento da ficha ou do formulário
de registo da denúncia.

Esse registo, informatizado ou não, detalha o episódio relatado e in-
clui informações sobre o(s) denunciado(s), a(s) vítima(s) (se a denúncia
não for anónima), testemunhas e outras pessoas envolvidas. Ele é anali-
sado preliminarmente pelo(a) ouvidor(a) e/ou por seus assessores poli-
ciais, quando há. Faz-se uma rápida verificação da pertinência da denún-
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cia e em seguida se encaminha por ofício uma cópia do expediente ao
órgão apurador – geralmente a corregedoria da Polícia Civil ou da Polícia
Militar – ou ao órgão responsável por tomar as providências aplicáveis
(dado que certas queixas não dizem respeito a desvios ou crimes, mas,
por exemplo, à falta de policiamento numa determinada localidade). Em
alguns casos, é encaminhada cópia do ofício também ao Ministério Pú-
blico estadual.

Como já visto, as ouvidorias brasileiras não têm poder legal para in-
vestigar por conta própria os delitos – alternativa ou paralelamente às
apurações feitas pelos órgãos de controlo interno –, nem para exigir desses
órgãos a observância de procedimentos e prazos. Cabe-lhes apenas acom-
panhar todo o processo, cobrar das corregedorias que deem resposta para
as denúncias encaminhadas e avaliar a pertinência e o resultado das apu-
rações. 

Dado que não há prazos legais, os ouvidores costumam reiterar suas
cobranças em intervalos de 30 a 90 dias. Uma vez recebida a resposta, a
análise do material cabe aos assessores jurídicos, auxiliados, às vezes, pelos
assessores policiais. São esses profissionais, juntamente com os ouvidores,
que irão aceitar ou não os resultados, conforme a avaliação que façam
sobre a qualidade das investigações. Quando consideram que estas foram
realizadas com o devido rigor, podem determinar, por exemplo, que a
denúncia seja encerrada como improcedente, se não houver fundamen-
tos para a sua comprovação. Ou podem solicitar novas apurações, se jul-
garem que os procedimentos não foram satisfatórios para a elucidação
do caso. 

Em geral, as corregedorias acatam formalmente esses pedidos, o que
não quer dizer que de facto realizem uma investigação adicional mais
aprofundada. Se, mesmo após a realização de investigações adicionais,
o(a) ouvidor(a) e seus assessores não se convencerem da improcedência
da denúncia, esta será classificada tão-somente como denúncia não-con-
firmada, visto que a ouvidoria não pode, ela própria, recorrer das decisões
administrativas ou judiciais. Pode, no entanto, mobilizar o Ministério
Público, orientar a vítima sobre como e a quem recorrer e/ou pressionar
as entidades competentes para que as decisões sejam revistas, quando for
o caso. Por outro lado, se a investigação da corregedoria confirma a de-
núncia, encerra-se a tramitação na ouvidoria, que passa a acompanhar
os desdobramentos do processo até à punição administrativa ou, no caso
de crime, até que o Ministério Público dê início à ação penal. 

Convém sublinhar mais uma vez que, no atual modelo, as ouvidorias
brasileiras atuam mais como fiscalizadoras do controlo interno das polí-
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cias do que como operadoras de um controlo externo e autónomo. Nisso
reside sua maior limitação, sobretudo considerando-se a enorme fragili-
dade das corregedorias, de cujo desempenho, em última instância, de-
pende a eficácia do trabalho desenvolvido pelas ouvidorias. 

Gestão da informação

Afora os procedimentos gerais descritos acima, as rotinas de trabalho
na maior parte das ouvidorias são estabelecidas informalmente pelos
membros da equipa, não existindo uma padronização, nem mesmo uma
definição consensual de como enfrentar os diversos problemas que apa-
recem no dia a dia. Do(a) ouvidor(a) aos estagiários, todos adotam os
procedimentos que lhes parecem mais adequados e não há discussão ou
socialização no grupo das soluções adotadas individualmente. Prevale-
cem, também aí, o amadorismo e o improviso. 

Boa parte das ouvidorias ainda não utiliza nenhum programa de com-
putador para gerenciar as informações derivadas da denúncia, nem para
gerar relatórios estatísticos, e algumas usam apenas softwares simples, de
uso corrente, com baixa capacidade de integração, como Access, Word e
Excel; poucas dispõem de programas mais complexos de gerenciamento
de dados e processos.17

As leis e decretos de criação das ouvidorias determinam que elas apre-
sentem relatórios periódicos de suas atividades, mas muito poucas dis-
põem de equipa técnica dedicada à elaboração desses relatórios. O tra-
balho quase sempre é feito de modo artesanal e por funcionários diversos,
o que provoca não só atrasos na divulgação dos resultados como inter-
rupções das outras atividades que esses funcionários deveriam estar de-
sempenhando. Salvo alguns casos, a periodicidade e a qualidade técnica
dos relatórios é muito irregular, e a falta de padronização do registo, do

17 O Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia, publicado em 2008 pela SEDH e
distribuído a todas as 14 entidades, propõe um modelo de sistema de informações que
poderia facilitar enormemente o trabalho de registo e recuperação dos dados relevantes
para o funcionamento da ouvidoria, além do acompanhamento dos casos dentro do pró-
prio órgão e o encaminhamento dos mesmos a outras instituições (cf. SEDH 2008, 
cap. 6). Embora até ao momento não conste que essa e outras recomendações do Guia
de Referência tenham sido adotadas pelas ouvidorias, o último relatório técnico da SEDH
sobre o programa de apoio financiado pela União Europeia informa que foi desenvolvido
e está em implantação nos estados os módulos Sistema de Gestão de Ouvidorias e um
banco de dados nacional integrado (SEDH 2009b).
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tratamento e da classificação das informações dificulta que se comparem
os resultados da mesma ouvidoria ao longo do tempo e entre as diferentes
ouvidorias.18 Prevalecem, aqui também, o amadorismo e o improviso,
que, como vimos, caracterizam a seleção das equipas e as rotinas internas. 

Um dos mais graves problemas de rotina diz respeito à guarda e à
garantia de sigilo para as denúncias apresentadas. Não só costuma ser
fácil o acesso de todos os funcionários aos documentos que transitam
na ouvidoria como, em certos casos, os dados neles contidos vão para
as redes informatizadas das polícias – tornando inúteis os esforços das
ouvidorias em preservar sigilosas certas informações e proteger a identi-
dade dos denunciantes. Apesar das precauções que se tomem, é alto o
risco de vazamento e de mau uso dessas informações – o que tem como
consequência mais grave a exposição dos denunciantes a represálias dos
denunciados e, como efeito colateral, o estímulo à apresentação de de-
núncias anónimas.

Infraestrutura e recursos materiais

Assim como a já mencionada falta de autonomia para selecionar e
contratar pessoal, o facto de as ouvidorias não disporem de independên-
cia orçamentária compromete sobremaneira sua possibilidade de atuar
como órgão de controlo externo e independente. Na maioria, como foi
visto, elas estão vinculadas ao gabinete do(a) secretário(a) estadual de se-
gurança pública (ou de defesa social) – o que, em si, já pode trazer diver-
sos problemas – e, além disso, não se constituem em «unidades orçamen-
tárias», como são as polícias e outros órgãos da mesma estrutura. Logo,
não têm dotação própria de recursos, ficando na dependência de verbas
da secretaria, em geral escassas, e, consequentemente, da pauta de prio-
ridades e dos interesses políticos de secretários e governadores. É exata-
mente o que se procurava evitar quando se recomendava, na Carta do
Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, em 1999, assegurar «por lei» a
disponibilidade de recursos necessária para o funcionamento das ouvi-
dorias.

18 Para reduzir tais discrepâncias, o capítulo 7 do Guia de Referência para Ouvidorias de
Polícia (SEDH 2008) apresenta um modelo básico de relatório e sugere uma padronização
das ocorrências a serem analisadas. Se acontecer, a adesão de todas as ouvidorias ao banco
de dados nacional implantado pela SEDH (v. nota 17, acima) será um passo importante
para a homogeneização de categorias, métodos e critérios, consequentemente para a com-
parabilidade das informações geradas nos diversos estados.

09 Polícia, Segurança Cap. 9_Layout 1  10/8/12  4:57 PM  Page 238



Ouvidorias de polícia no Brasil, 15 anos depois

239

Não por acaso boa parte delas se debate com sérias carências de in-
fraestrutura: falta de espaço, de equipamento, de mobiliário, de material
básico – afora as deficiências quantitativas e qualitativas de pessoal, já
mencionadas anteriormente, e a burocracia adicional necessária para
obter cada mínimo recurso. Mesmo quando esses recursos são suficientes,
seu repasse depende da «boa vontade» do(a) secretário(a) de segurança –
o que pode significar, por exemplo, uma pressão para que os relatórios
das ouvidorias lhe sejam favoráveis (Comparato 2005, 118). 

Ao lado de infraestrutura inadequada para atendimento aos denun-
ciantes, desenvolvimento das rotinas necessárias e guarda segura das in-
formações, é ainda mais grave o facto de a maioria das ouvidorias estar
sediada nos mesmos prédios onde se localizam as respetivas secretarias
de segurança ou defesa social, o que costuma implicar sérios constrangi-
mentos para os denunciantes e de modo geral induz no público a perce-
ção de que polícias e ouvidorias são uma coisa só. Em certos casos, os
frequentadores do prédio são obrigados a identificar-se na portaria,
quando não a passar por câmaras e por sentinelas fardados e armados –
óbvios inibidores da apresentação de denúncias contra policiais.19

Visibilidade: comunicação com o público 
e com as polícias

Pesquisas feitas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais
indicam que a existência, os propósitos e as atribuições das ouvidorias
ainda são muito pouco conhecidos da população. Tais pesquisas apon-
tam deficiência de comunicação até mesmo na capacidade de manter
contacto com as pessoas que fazem denúncias, para informá-las sobre o
andamento e o desfecho das investigações: mostram, naqueles três esta-
dos, percentagens muito baixas de retorno aos denunciantes e revelam
que a falta de resposta tem um impacto negativo sobre a avaliação que
estes fazem da ouvidoria. Ou seja, pessoas que não recebem nenhuma
comunicação do órgão tendem a avaliá-lo bem pior do que as que são

19 Metade das ouvidorias possui linha telefônica gratuita (0800) para a apresentação
de denúncias, o que em princípio atenuaria esse problema, reduzindo a necessidade de
comparecimento pessoal. Ainda assim, não só o atendimento presencial é muito impor-
tante em certos casos, como parece um total contrassenso que, para chegar ao órgão de
controle externo da polícia, os denunciantes tenham de passar por um esquema de vigi-
lância policial.
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contactadas após a denúncia. Ressalte-se ainda que, entre as sugestões
feitas por denunciantes para aperfeiçoar o funcionamento das ouvidorias
de polícia, a melhoria da comunicação com os «utentes» apareceu em
destaque, logo abaixo das reivindicações de mais eficiência e mais rapidez
na solução dos casos denunciados (Lemgruber, Musumeci e Cano 2003;
Cano 2004). 

No outro front – polícias – a capacidade de comunicação das ouvido-
rias também é via de regra muito precária. De acordo com respostas ao
questionário IGAI/SEDH, só algumas desenvolvem atividades diversi-
ficadas, mas assim mesmo insuficientes, de esclarecimento, formação e
divulgação: cursos sobre direitos humanos e uso comedido da força nas
academias de polícia; reuniões periódicas com autoridades da segurança
pública; palestras para policiais de diferentes unidades. Vale notar que,
mesmo no estado de Minas Gerais, cuja ouvidoria é uma das mais proa-
tivas do país, regista-se ainda um altíssimo grau de desconhecimento da
sua existência e da  natureza do seu trabalho entre policiais militares, civis
e bombeiros, como atesta uma pesquisa de opinião recente encomen-
dada pela Secretaria de Defesa Social do estado (SEDS-MG 2008).

Junto com a falta de recursos das ouvidorias, a tensão nas relações com
as polícias responde em parte pela dificuldade de estabelecer canais de
diálogo permanentes que pudessem diminuir as resistências dessas insti-
tuições ao controlo externo. Com efeito, o relacionamento entre as ouvi-
dorias e as Polícias Civil e Militar, assim como entre ouvidorias e corre -
gedorias, está longe de poder ser definido como cordial e cooperativo; ao
contrário, é marcado geralmente por mútuas desconfianças e acusações.
As ouvidorias acusam as corregedorias de maquiar investigações para sal-
vaguardar a imagem das suas corporações. As corregedorias, por sua vez,
acusam as ouvidorias de lhes enviarem numerosas denúncias improce-
dentes e mal fundamentadas, que com frequência seriam fruto de tenta-
tivas de vingança contra policiais. Já com as cúpulas das polícias há tensões
decorrentes não só da repulsa genérica ao controlo externo, como do facto
de as ouvidorias receberem com alguma frequência queixas de policiais
subalternos contra abusos de poder dos seus superiores. Apesar disso, a
imagem negativa desses órgãos também parece predominar entre os po-
liciais dos baixos escalões hierárquicos, seja por corporativismo, por rejei-
ção a qualquer tipo de controlo, por descrença na sua eficácia, por suspeita
de motivações políticas ou simplesmente por desconhecimento dos be-
nefícios e potencialidades do controlo externo, inclusive para proteger di-
reitos dos próprios policiais contra arbitrariedades sofridas dentro das suas
instituições (Lemgruber, Musumeci e Cano 2003; SEDS-MG 2008). Sem
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um trabalho específico de esclarecimento e divulgação, as ouvidorias ten-
dem, assim, a herdar a má fama dos órgãos de controlo interno, vistos es-
sencialmente como «perseguidores» de policiais.

Conclusões

Não há dúvida de que o surgimento das ouvidorias de polícia no Bra-
sil representou um marco na luta pelos direitos humanos e pela reforma
das instituições brasileiras de segurança pública, herdadas da ditadura mi-
litar (1964-1985), para não dizer do regime escravocrata imperial (1808-
-1888). Tampouco se coloca em dúvida que, ao longo dos 15 anos desde
a criação da primeira ouvidoria, os heroicos esforços de alguns ouvidores
e de seus funcionários – remando contra um oceano de pressões, resis-
tências, dificuldades e conservadorismo – possibilitaram que parte desses
órgãos alcançasse um razoável grau de institucionalização, lograsse operar
com alguma autonomia e obtivesse alguns resultados importantes. Res-
salte-se ainda o empenho de setores do governo federal em estimular o
aperfeiçoamento das ouvidorias existentes e a criação de novas, seja pela
instituição do Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, no Ministério
da Justiça, em 1999, seja, mais recentemente, por meio do Programa de
Apoio Institucional às Ouvidorias de Polícia e Policiamento Comunitário, de-
senvolvido de 2006 a 2008 pela Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República, em convénio com a União Europeia
(SEDH 2009b). 

Mas, como se viu acima, as ouvidorias têm ficado muito aquém das
suas potencialidades enquanto instrumentos de defesa da cidadania, con-
siderando-se a gigantesca magnitude dos problemas a enfrentar no campo
da segurança pública e do controlo da atividade de polícia em nosso país.
Por um lado, isso deriva de um sem-número de carências e dificuldades
que a maioria delas enfrenta no quotidiano, decorrentes, em grande me-
dida, de lacunas na legislação, da falta de apoio político por parte dos
governos estaduais a que estão diretamente subordinadas e/ou da fraca
mobilização da sociedade civil, favorecendo sua acomodação burocrática.
Por outro, deve-se às próprias limitações do modelo de controlo externo
que as atuais ouvidorias materializam, centrado sobretudo na receção e
no encaminhamento de queixas, sem poder investigativo, nem ao menos
parcial, e com poucos instrumentos para influir nas condições que faci-
litam a ocorrência dos abusos, ou seja, para atuar proativamente na pre-
venção.
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Diversas avaliações feitas até agora mostram que, mesmo para cumprir
a restrita tarefa de receber, encaminhar e monitorar denúncias, são muito
precárias as condições de que desfruta a maior parte das ouvidorias bra-
sileiras: entre outros problemas, falta de autonomia funcional e orçamen-
tária; infraestrutura material, técnica e cognitiva quase sempre muito de-
ficiente; interação com as polícias, o público e os media difíceis ou
insuficientes; pouca independência em relação aos governadores e às se-
cretarias de segurança estaduais; baixo grau de institucionalização, fi-
cando o desempenho e a visibilidade de cada ouvidoria muito depen-
dente do perfil pessoal e da «combatividade» maior ou menor do(a)
ouvidor(a). Em consequência, também têm sido precários os resultados
do trabalho desses órgãos, mesmo apenas no âmbito de redução da im-
punidade. Pesquisas sobre a perceção das ouvidorias pelo público indi-
cam baixo grau de conhecimento, quer da sua existência, quer das suas
atribuições (frequentemente, não se distinguem controlo externo e in-
terno), baixo grau de satisfação com os resultados por parte daqueles que
fizeram denúncias e baixa credibilidade junto aos corregedores de polícia
e aos policiais em geral (Lemgruber, Musumeci e Cano 2003; Cano 2004;
SEDS-MG 2008).

Uma linha de atuação possível e desejável para fortalecer o controlo da
polícia no Brasil é, então, o aperfeiçoamento do modelo em vigor, me-
diante apoio financeiro, técnico e político para a superação ou minimiza-
ção dos problemas hoje enfrentados não só pelas ouvidorias, mas também
pelas corregedorias, de cuja eficiência depende, em última análise, a redu-
ção da impunidade para abusos perpetrados por policiais. Noutras palavras,
a melhoria das condições de atuação de ambas as instâncias de controlo 
– externa e interna – a fim de que as ouvidorias possam exercer com mais
efetividade aquilo que já está previsto atualmente nas suas atribuições. Essa
é a linha que tem prevalecido nos planos e programas recentes do governo
federal para a área de segurança pública e/ou de direitos humanos. O Guia
de Referência para Ouvidorias de Polícia, elaborado por uma equipa de ex-ou-
vidores e especialistas, no âmbito do referido convénio entre a SEDH e a
União Europeia, condensa grande parte das propostas nesse sentido, tendo
sido ele próprio concebido como instrumento didático para cursos de ca-
pacitação e como material de apoio para o desenvolvimento de métodos,
rotinas e procedimentos que tornem mais eficaz o trabalho quotidiano das
ouvidorias (SEDH 2008). Outras iniciativas do mesmo programa, como
palestras, seminários, cursos, visitas técnicas, criação de softwares, etc., foram
conduzidas com esse mesmo objetivo (SEDH 2009b). Seu resultado, con-
tudo, talvez só possa ser percebido daqui a algum tempo.
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Por outro lado, avaliações feitas nos últimos anos também realçam
os limites intrínsecos do modelo de controlo externo aqui adotado – um
modelo essencialmente passivo, centrado na receção e no encaminha-
mento de casos individuais, baseado na suposição de que a punição de
um desvio serve para inibir outros, ou de que o isolamento das «maçãs
podres» evita a contaminação das «sadias». Essa suposição é válida, sem
dúvida, mas se aplica sobretudo a ambientes com baixa ocorrência de
desvios, nos quais a repressão de casos isolados adquire um caráter exem-
plar. Quando, porém, os abusos policiais são tão corriqueiros como em
muitos estados brasileiros, ela se torna uma hipótese de trabalho clara-
mente insuficiente.

Tal modelo poderia funcionar melhor, ademais, num contexto em
que os controlos internos das polícias fossem razoavelmente isentos e
eficazes; em que as próprias polícias tivessem elevada capacidade de in-
vestigar e solucionar delitos; em que as autoridades da área de segurança
estivessem seriamente empenhadas em reduzir a corrupção e a violência
policiais; em que o Ministério Público, o Legislativo e o Judiciário tam-
bém estivessem intensamente envolvidos no enfrentamento desses pro-
blemas; em que a sociedade participasse de diversas maneiras no trabalho
de controlar externamente as polícias. Ou seja, num ambiente em que o
papel das ouvidorias fosse apenas residual e complementar ao de vários
outros mecanismos de controlo interno e externo. 

Não é esse, porém, o quadro que se divisa atualmente no Brasil. Em-
bora com diferenças entre os estados, a situação geral das nossas polícias
é calamitosa e em quase toda parte os mecanismos de controlo da ativi-
dade policial são extremamente precários. O Ministério Público, legal-
mente investido de largos poderes para fiscalizar todos os aspetos dessa
atividade, raramente o faz. O Legislativo tampouco, salvo esforços das
comissões de direitos humanos de câmaras e assembleias. Do Judiciário,
lento e enviesado na administração da justiça comum, não seria realista
esperar grande celeridade e imparcialidade no trato dos delitos cometidos
por policiais. Ao que se acrescenta, em muitos casos, a tolerância, quando
não o apoio ostensivo, à violência policial por parte de governantes e
segmentos da sociedade, a pretexto da segurança ou da «guerra» contra o
crime. 

Num tal quadro, o papel das ouvidorias torna-se crucial e não basta
que elas se restrinjam a atuar como «balcão de denúncias». Parece evi-
dente, pelo exposto nas páginas anteriores, a necessidade de ampliar suas
atribuições e dotá-las de instrumentos de controlo que, sem prejuízo da
luta contra a impunidade, permitam trabalhar também, e sobretudo, na
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prevenção – o que significa intervir nos contextos institucionais e cultu-
rais que vêm eternizando nossa convivência com polícias violentas, cor-
ruptas e ineficazes. Não se trata, como é óbvio, de uma tarefa simples,
realizável a curto prazo, nem de uma missão que as ouvidorias de polícia
tenham condições de empreender sozinhas. Mas também é evidente que,
se cabe ao controlo externo contribuir para a modernização e democra-
tização dos serviços de segurança, essa missão não pode jamais ser per-
dida de vista. 

O Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) apresentado em 2002
como programa do Partido dos Trabalhadores (PT) na campanha presi-
dencial de Luiz Inácio Lula da Silva apontava nessa direção, comprome-
tendo-se a «apoiar e incentivar ouvidorias ‘autônomas e independentes’,
com atribuição de ‘fiscalização e investigação’», e a estimular sua criação
nos estados onde ainda não existissem, como parte do projeto de cons-
truir uma polícia democrática, transparente, com atuação pautada pela
legalidade (Instituto da Cidadania 2002, 36. Aspas nossas).20 Posterior-
mente, o documento intitulado Arquitetura Institucional do SUSP (Sistema
Único de Segurança Pública) que detalhou as propostas do PNSP – já
agora compromisso de governo, não mais de campanha –, reservava um
capítulo inteiro ao controlo externo das polícias (Fecchio 2004), no qual
uma secção específica era dedicada às ouvidorias. Esse capítulo define
controlo externo como «atividade de fiscalização, de inspeção, de inves-
tigação e vigilância em relação à atuação da instituição controlada» –
«bem mais, portanto, do que simplesmente receber denúncias e reclama-
ções e aguardar, de modo passivo, eventuais providências reparadoras»
(idem, 5). Afirma em seguida que, para que as ouvidorias possam cumprir
esse papel mais amplo de controlo, precisam

de um aparato legal que [as] legitimem e [as] coloquem numa posição de
neutralidade, independência e autonomia em relação aos governos estaduais,
e não na condição de simples órgãos de assessoria, dentro da estrutura das
secretarias de segurança pública. Isso implica a «adoção de medidas que pos-
sibilitem a superação de suas limitações legais e operacionais e a ampliação
do seu campo de atuação e do conjunto de atribuições com que foram ini-
cialmente concebidas» (idem, ibidem, aspas nossas).

20 O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública brasileiro, lançado em 2000,
ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, já mencionava as ouvidorias de po-
lícia, porém de forma muito genérica e lacónica: «apoiar a criação e a instalação de Ou-
vidorias de Polícia, em todas as instâncias, e outros mecanismos civis que possam ajudar
no controlo das atividades da polícia, inclusive pelo Ministério Público» (Ministério da
Justiça 2000, ação n.º 97).
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Como se vê, antes e pouco depois da subida do PT ao poder, reco-
nhecia-se a necessidade de o governo federal atuar incisivamente não só
em prol do aperfeiçoamento das ouvidorias existentes, mas também na
indução de mudanças estruturais no próprio modelo de controlo externo
em vigor, que ampliassem as atribuições legais das ouvidorias – inclusive
no que se refere à capacidade investigativa – e seu grau de independência
em relação aos órgãos de segurança. 

No documento de 2004, transparece o papel organizador que àquela
altura se atribuía à Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública, do
Ministério da Justiça), empenhada que estava em montar o Sistema
Único de Segurança Pública (SUSP), análogo ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Esse novo sistema, tal como o da Saúde, tornaria mais fácil con-
dicionar repasses de recursos federais ao cumprimento de uma série de
exigências pelos estados, vale dizer, permitiria que o órgão nacional exer-
cesse liderança efetiva na tão necessária reforma das instituições e políticas
de segurança pública no Brasil, incluindo a reestruturação dos mecanis-
mos de controlo externo das polícias. Isso significava, ademais, que o
fortalecimento das ouvidorias como instrumentos de defesa de direitos
contra abusos policiais passaria a integrar efetivamente a política de se-
gurança nacional, superando-se a velha e falsa oposição entre eficácia no
controlo da criminalidade e respeito aos direitos humanos. Mas não foi
o que se verificou na prática: em 2007, o PNSP original, que pouco che-
gou a sair do papel, é substituído por um novo plano, o Pronasci (Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania), no qual desapa-
rece completamente o compromisso com a ampliação dos controlos
externos sobre a polícia e com a reestruturação do atual modelo de ou-
vidoria.21

245

21 A menção às ouvidorias, nesse documento, é ainda mais genérica que no plano do
governo de Fernando Henrique e aparece num item cuja ênfase maior incide nas corre-
gedorias: «O Pronasci defende Ouvidorias independentes e autônomas como canal de
controle social e aprimoramento das corporações. Criadas por lei estadual, elas funcio-
narão como espaço de recebimento, análise e encaminhamento das legítimas demandas
da população. Além de aproximar a corporação do cidadão, as Ouvidorias de Polícia
contribuirão para a instauração de confiança no trabalho policial e mais efetividade no
combate ao crime. As Corregedorias das Polícias Civil e Militar, que atuam como órgãos
de controle interno das corporações policiais, também serão fortalecidas. Elas têm a fun-
ção de acolher e investigar atos ilegais e arbitrários cometidos por policiais civis e militares.
Para garantir um procedimento isento, os corregedores passarão por cursos de capacitação
e oficinas para investigação criminal. A meta é atingir 330 profissionais até 2011. Serão
formadas 11 turmas de 30 alunos cada» (Ministério da Justiça 2007, projeto «Ouvidorias
e Corregedorias de Polícia»). 
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Efetivamente, desde o primeiro PNSP, no governo de Fernando Hen-
rique, a política de distribuição de recursos pela Senasp parece ter tido
algum peso na multiplicação do número de ouvidorias, se se considera
que 8 das 14 hoje existentes foram criadas nos anos 2000. Quanto às suas
condições de funcionamento, porém, pouco ou nenhum avanço pode
ser creditado à política de segurança federal. Na verdade, a tarefa de for-
talecer as ouvidorias terminou restringindo-se ao âmbito da Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), que
dispõe de muito menos recursos e menor poder de influenciar os sistemas
de segurança estaduais. Como já dito, a SEDH vem desde 2005 bus-
cando estimular melhorias no funcionamento das ouvidorias de polícia,
mas sem o propósito de ampliar suas atribuições ou de alterar o modelo
de controlo externo vigente.22

Neste momento, portanto, não nos parece haver grande espaço para
otimismo. Se o termo «vontade política» já não estivesse tão desgastado,
poderíamos utilizá-lo para designar o que falta no Brasil quando se trata
de aprofundar o controlo social das atividades policiais. Isso não implica
uma postura negativista, incapaz de reconhecer o trabalho que as ouvi-
dorias realizaram e realizam, ou o empenho de diversas pessoas e insti-
tuições em fazê-las funcionar da melhor forma possível; tampouco im-
plica uma cobrança descabida, irrealista, de façanhas absolutamente
inviáveis no contexto brasileiro atual. O que se quis neste artigo, ao con-
trário, foi ressaltar as enormes dificuldades postas por esse contexto para
a atuação de qualquer tipo de controlo, externo ou interno, sobre as po-
lícias, mas também as possibilidades, ainda pouco exploradas, de amplia-
ção do papel da sociedade civil na mudança desse quadro calamitoso,
por meio de ouvidorias de polícia mais autónomas e proativas.

22 O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), elaborado em 2009
pela SEDH, traz a seguinte recomendação: «Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação, com marco normativo próprio, de ouvidorias de polícia autônomas e
independentes, comandadas por ouvidores com mandato e escolhidos com participação
da sociedade civil, com poder de requisição de documentos e livre acesso às unidades
policiais, e dotadas de recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento»
(SEDH 2009a).
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Capítulo 10

Seguranças públicas, inseguranças
privadas: violência doméstica 
e armas de fogo*

Introdução

Pese embora a heterogeneidade dos pensamentos feministas, as aná-
lises feministas sobre violências, (in)segurança e paz convergiram na de-
socultação das violências interpessoais e das suas articulações com outras
práticas violentas manifestas a diferentes escalas (nacional e global). Não
apresentando um corpo fechado de conceitos e abordagens «para» a paz,
partilham ainda referências comuns a nível propositivo, como é o caso
do conceito de segurança intersubjetiva ou micro.

 Partindo destes pressupostos, o principal objetivo deste texto é ana-
lisar os traços marcantes e inovadores da proposta feminista de segurança
que, ao adotar o nível de análise microssocial, põe em destaque as práticas
quotidianas de violência (e, portanto, de inseguranças), e das resistências
que contra elas se desenvolvem. Para isso, num primeiro momento, ana-
lisar-se-ão alguns elementos-chave da denúncia feminista do carácter an-
drocêntrico dos Estudos da Segurança, nomeadamente os conceitos de
Estado, poder e esfera pública. Seguidamente, examinar-se-ão os princi-
pais conceitos e abordagens introduzidos pelas perspetivas feministas,
dando destaque às noções de continuum ou espirais de violências, paz in-
tersubjetiva e segurança de proximidade. Por fim, serão identificadas e

* Este capítulo sintetiza os principais resultados dos projectos de investigação «Mu-
lheres e meninas em contextos de violência armada. O caso de Rio de Janeiro» (2005-
-2006), financiado pela Fundação Ford, Brasil, e «Violência e armas ligeiras: um retrato
português» (2007-2010), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal.
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analisadas as principais características da investigação sobre violência ar-
mada, bem como as respostas de prevenção e combate a esta violência
no Brasil e em Portugal, com especial destaque para o Estatuto do De-
sarmamento (2003, Brasil) e para a Lei sobre porte e uso de arma de fogo
(5/2005 e 17/2009, Portugal). O principal objetivo passa por perceber se
estes instrumentos têm em conta a multiplicidade de expressões desta
violência, bem como os seus impactos. 

A crítica feminista dos estudos sobre segurança:
o patriarcado como «sistema de guerra»

As perspetivas feministas chegaram ao terreno das Relações Interna-
cionais (RI) e dos Estudos sobre Segurança como propostas desafiadoras
do seu corpo teórico tradicional, assumindo-se, em grande medida, como
veiculadoras de um discurso crítico e desconstrutor da agenda da disci-
plina. 

O elemento comum a toda a atividade de denúncia feminista é a de-
fesa de que o objeto, as metodologias e os posicionamentos dominantes
das RI são reflexo de uma visão dominante masculina, conotada com
um certo tipo de masculinidade e que precisam de ser escrutinados de
perto, de forma a suplantar a noção, também ela dominante, de que são
campos neutrais em termos de construções sexuais (Grant 1991, 9). 

No texto Man, the State and War – gendered perspectives on national securi -
ty, J. Ann Tickner (1992) atenta sobre estes «factos» das RI com um olhar
sensível às construções com base no sexo, concluindo que todos revelam
ser faces de uma mesma moeda: o patriarcado. As conceções vigentes de
Estado, segurança e paz surgem como expressões redutoras e perpetua-
doras de uma ordem assente na desigualdade (e não na diferença) entre
sexos. O entendimento unitário e racional de Estado e das funções prio-
ritárias que lhe são reconhecidas, como a preservação da inviolabilidade
do território, ou o «dilema de segurança» e o próprio conceito de segu-
rança nacional que lhe é associado denotam a transposição de traços mas-
culinos, concretamente características associadas a uma masculinidade
dominante 1 (como a competitividade, a autonomia e a desconfiança)
para uma escala macro. 

1 O patriarcado assenta em valores e pressupostos ligados a uma conceção particular
de masculinidade, a masculinidade hegemónica, não sendo correto falar de valores mas-
culinos, por si só. A masculinidade, tal como a feminilidade, como ressalta Pettman
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Assim como o processo de construção de Estados modernos é tido
como um empreendimento masculino, as perceções de guerra e de paz,
parte central da agenda das Relações Internacionais, são consideradas
produtos por excelência do sistema que Zanotti descreve como:

Um sistema de dualismos: da mente sobre o corpo, do pensamento sobre
o sentimento [...]. Dualismos nos quais as mulheres são identificadas como
o lado negativo. O patriarcado é um sistema de valores desenvolvido através
da experiência masculina: competição, hierarquia, agressão, burocracia, alie-
nação da terra, negação das emoções, visão geracional limitada, objetificação
do outro, seja por motivos de sexo, raça ou classe (apud Reardon 1985, 37).

O ponto de partida das análises feministas das RI (agenda, conceitos
e abordagens) é precisamente a análise do processo de atribuição de pa-
péis sociais diferenciados em função do sexo, que tende a subalternizar
as mulheres e as suas experiências, procurando perceber o peso que têm
na consolidação e perpetuação de uma cultura de violência ou «sistema
de guerra» (Reardon 1985). Para Betty Reardon, a estrutura de poder pa-
triarcal é entendida como «a parte central da estrutura conceptual que
determina virtualmente toda a ação humana, tanto pública, como pri-
vada» (1985, 15), através da imposição de papéis sexualmente definidos
e hierarquizados entre si, cimentando e naturalizando relações de poder
válidas tanto em contextos de guerra como em contextos de paz. 

Por conseguinte, os estereótipos «homens e violência» e «homens res-
ponsáveis pela paz formal» traduzem o entendimento privilegiado do
sistema patriarcal face ao papel que o homem tem (ou deve ter) na con-
dução e realização da guerra em nome dos/das desprotegidos/das e no
delineamento de fins negociados para os conflitos, onde se reestruturam
as relações de poder e se definem novas prioridades. Adicionalmente, a
associação «mulheres e paz» coaduna-se igualmente com a condição de
subordinação das mulheres enfatizada pelo patriarcado, construindo-se
por via da perceção de que as mulheres são construtoras inatas da paz,
em detrimento da sua capacidade de mobilização efetiva. Para além disso,
surge também o estereótipo «mulheres enquanto vítimas», que decorre
igualmente da divisão de papéis resultante do sistema patriarcal e do en-

(1996, 94), é uma construção social e cultural. A noção de masculinidade subjacente ao
sistema patriarcal é a hegemónica, pelo que este sistema não subalterniza apenas as mu-
lheres e as características femininas, como também distingue entre masculinidade más-
cula, de primeira classe, e masculinidade de segunda classe, os «homens inferiores».

10 Polícia, Segurança Cap. 10_Layout 1  10/8/12  4:58 PM  Page 251



tendimento da dependência da mulher face ao homem (dialética
homem-cidadão/mulher-dependente). 

Estas representações sexuadas e estereotipadas tornam possíveis atos
de violência «privada», bem como atos de violência organizada, socor-
rendo-se de mitos legitimadores, como os da predisposição genética da
mulher para a paz, ou o da visão romantizada da guerra (Enloe 2000) e
o mito da masculinidade hegemónica (Tickner 1992; Goldstein 2001).
Mitos estes que, por sua vez, a violência e a guerra reproduzem e refor-
çam. Transversal a estes estereótipos está a divisão tradicional dos espaços
de movimentação e responsabilidade de homens e mulheres. Ao homem
está reservada, por tradição, a responsabilidade de zelar pela comunidade
e pela família no espaço público, através da participação política e da ati-
vidade laboral, respetivamente, e também na esfera internacional, no-
meadamente através da mobilização militar. À mulher, por defeito, está
reservada a tarefa de cuidar da esfera doméstica, espaço subordinado da
arena pública.

Na sequência desta masculinização da guerra e da violência e femini-
zação da paz, algumas abordagens feministas têm alertado para os perigos
de uma agenda de investigação para a paz imbuída de conceitos de vio-
lência, paz e segurança também masculinos, redutores e autoperpetuado-
res de uma ordem assente na desigualdade entre sexos. Segundo Caroline
Moser e Fiona Clark (2001), esta realidade encerra dois perigos: o primeiro
relaciona-se com o posicionamento alheado, e já tradicional, dos investi-
gadores e estudiosos em geral face às representações sociais dos sexos; o
segundo prende-se com a perceção errada ou com a construção estereoti-
pada dos papéis desempenhados por mulheres e homens em contextos
de conflitos violentos.  

Segurança feminista: da segurança nacional 
às inseguranças individuais

       
O paradigma realista de análise das Relações Internacionais defende

que num mundo anárquico de Estados soberanos, que defendem os seus
interesses, a guerra é sempre uma possibilidade. Como tal, e perante as
ameaças externas, a estratégia mais adequada para Morgenthau (1948) é
a da acumulação de poder como forma de garante da «segurança nacio-
nal», definida em termos militares. Esta equivalência da segurança na -
cional à capacidade militar passa pela proteção das fronteiras e integri-
dade do Estado perante um ambiente internacional que é, na sua
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essência, hostil, por se caraterizar por uma constante busca de poder por
parte de Estados soberanos (que conduz necessariamente ao aumento
da insegurança estatal).  

No entanto, nos chamados «anos dourados» dos estudos tradicionais
sobre segurança, que terminaram em meados dos anos 60 (Walt 1991), e
com a noção de que as guerras nucleares seriam demasiado perigosas, a
segurança e a estabilidade passaram a ser definidas enquanto equilíbrio
de poder no sistema internacional. O neorrealismo, ou realismo estrutu-
ral de Waltz, conferiu uma base teórica sólida para esta apologia do equi-
líbrio de poder como fundamento precário da segurança. Num mundo
anárquico, a cooperação mútua serviria o interesse comum; mas dada a
ambição política e o egoísmo inerentes à natureza humana, a guerra é
inevitável (Tickner 2001).

Aqui reside precisamente o clássico dilema de segurança: perante a
incerteza do comportamento dos (outros) Estados, procura-se a proteção,
recorrendo ao armamento – segurança militar(izada); mas na medida em
que este é um ato que pode ameaçar a segurança de outros Estados, ins-
tala-se a motivação para um círculo vicioso que pode deflagrar em guerra
a qualquer momento (Waltz 1979 in Tickner 1992, 31). 

O final da Guerra Fria e a emergência ou maior visibilidade de
«novos» riscos – como a degradação ecológica, a proliferação de armas
ligeiras ou as novas guerras, que ocorrem maioritariamente dentro e não
entre Estados – em parte abafados pela tradição realista de insegurança,
e a emergência do terceiro debate em Relações Internacionais, vieram re-
forçar a necessidade de abertura da agenda limitada e estatocêntrica da
segurança. Aos estudos tradicionais sobre segurança começaram a con-
trapor-se os estudos críticos sobre segurança, que consideravam não ser
possível incluir questões cruciais para o entendimento da segurança a
partir de uma epistemologia positivista-racionalista, ou numa ontologia
baseada em atores racionais instrumentalizados num mundo estatocên-
trico (Tickner 2001, 45).

Ou seja, a proposta foi a de substituir o individualismo abstrato pela
análise de identidades e culturas dos Estados, que estão em constante
mudança. Mas os estudos críticos sobre segurança não advogam apenas
a ampliação da agenda. Ken Booth (1991) recusa a definição da política
baseada na centralidade do Estado e da sua soberania, defendendo que
os Estados são eles próprios, muitas vezes, fontes de inseguranças. Pro-
põe, antes, que os indivíduos sejam os objetos da segurança, abrindo a
possibilidade de falar de uma comunidade humana transcendente com
preocupações comuns globais, maximizando a segurança.
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De alguma forma, a Carta das Nações Unidas constituiu um marco
de viragem, ou de início de transição, rumo a um entendimento da se-
gurança contrastante com o conceito tradicional exposto. Mas se, por
um lado, não se pode ignorar a articulação que este novo entendimento
estabelece entre paz e cumprimento de metas sociais e económicas, como
o desenvolvimento internacional equitativo ou o respeito universal pelos
direitos humanos, por outro lado, porém, é manifesta a subalternização
desta arquitetura de paz positiva em relação à preocupação central da
Carta que é, efetivamente, a de manutenção da paz e da segurança de
acordo com uma perspetiva político-militar tradicional, em que a inte-
gridade territorial e a independência política de cada Estado constituem
objetivos absolutamente prioritários. 

Na década de 70, Olof Palme propôs uma nova abordagem ao con-
ceito de segurança, no Relatório da Comissão Independente sobre Ques-
tões de Desarmamento e Segurança (conhecido por Relatório Palme): 
a segurança entendida em termos de sobrevivência conjunta e não de
destruição mútua, entendida enquanto «segurança comum», denun-
ciando as contradições entre a segurança militar dos Estados e o bem-
-estar económico dos seus cidadãos e cidadãs e salientando a noção de
interdependência global.

No mesmo sentido, o relatório da Comissão sobre a Governação Glo-
bal defende que as fronteiras dos Estados se têm vindo a tornar cada vez
mais ilusórias, e que a insegurança individual tem vindo a aumentar, em
resultado de novos riscos, como a destruição ambiental ou a violação de
direitos humanos (Commission on Global Governance 1995, 79). Estas
inseguranças e a necessidade de novas soluções, ignoradas pela aborda-
gem estatocêntrica, e que resultam de aspetos essenciais da interdepen-
dência ecológica, económica, entre outras, conduziram ao aparecimento
de novos conceitos, como o de «segurança humana» (ibidem, 80). 

Este novo conceito de segurança, que tem como preocupação central
a dignidade humana, foi popularizado pelo Relatório sobre Desenvol -
vimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) de 1994. Este Relatório considera a (in)segurança hu-
mana como a soma de um conjunto de (in)seguranças: económica,
alimentar, na saúde, ambiental, pessoal, coletiva e política, que são sen-
tidas quotidianamente: para a maioria das pessoas o sentimento de inse-
gurança resulta mais dos receios vividos na vida quotidiana do que de
um acontecimento apocalíptico mundial (PNUD 1994, 229). 

Ou seja, propõe a reconceptualização da segurança, agora entendida
de forma mais abrangente do que a versão militarizada e fragmentada
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dos realistas, ao incluir novas ameaças, com ênfase na segurança do in-
divíduo. A ser assim, esta evolução do conceito marcaria uma clara rutura
com o corpo conceptual característico da Guerra Fria, tanto a nível da
definição da ameaça como da identificação do objecto da segurança e
da gestão dos meios utilizados para combater a ameaça. 

No entanto, as propostas de segurança comum e de segurança hu-
mana constituem apenas um passo da transformação pretendida pelas
análises feministas, na medida em que os conceitos que propõem se si-
tuam ainda numa lógica tendencialmente macrossocial, e não questio-
nam as relações sociais de poder que geram inseguranças.

Por isso mesmo as e os feministas começaram a questionar quem ou
o quê deve ser o objecto e o sujeito de segurança, que níveis de análise
se favorecem e quem ou o quê constitui uma ameaça à segurança. 
O nível de análise microssocial, introduzido pela crítica feminista das
Relações Internacionais, veio reforçar a visibilidade da ineficácia deste
modelo de segurança tradicional, que vê no poder militar o instrumento
privilegiado para manter a ordem mundial hierárquica num sistema ex-
clusivamente estatocêntrico. 

Para o feminismo, ao invés, o paradigma de segurança estatocêntrico
não só não pressupõe a eliminação de violência como a eterniza, já que
a sua [...] hiperconcentração na segurança entre Estados põe entre parên-
teses a insegurança interpessoal que se reforça e perpetua de acordo com
padrões culturais enraizados (Pureza e Moura 2004).

As abordagens feministas desafiam, assim, a dicotomia público/pri-
vado e denunciam as inseguranças que daí derivam, ocultadas pelo pa-
radigma estatocêntrico da segurança nacional (Pettman 1996), e propõem
um conceito de segurança multidimensional que responda às várias es-
feras de manifestação das violências.

Com base na constatação de que um dos fatores estruturais e culturais
das violências é o sistema patriarcal, e partindo da análise concreta das 
violências sofridas pelas mulheres e outros grupos subalternizados, as fe-
ministas estabelecem um continuum, espirais ou permanências entre as 
várias práticas de violência e injustiça existentes (violência doméstica, ar-
mada, social, económica, etc.) (Moser e Clark 2001). Deste modo, ques-
tionam-se os conceitos tradicionais de guerra e paz, que se revelam artificiais
e redutores, e expõem-se as suas perversidades: estes conceitos negligenciam
violências de ordem estrutural e cultural, que operam no longo prazo 
e que estão na base de muitas das expressões violentas de larga escala, 
naturalizando assim violências micro, sentidas na esfera interpessoal 
(não exclusivamente por mulheres, mas sobretudo por elas) e comuns à
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escala global, que constituem um dos eixos de alimentação de novas es-
pirais de violência. 

Perfilhando esta linha de argumentação, algumas feministas têm con-
testado a separação analítica estabelecida entre contextos de guerra de-
clarada e outras práticas violentas, que ocorrem em contextos formais de
paz, realçando que a sua relação não é de oposição, mas sim de conexão
(Scheper-Hughes 1997; Moser e Clark 2001). Um dos exemplos das falsas
dicotomias expostas pelas feministas diz respeito a fenómenos de hiper-
concentração territorial de violência armada em cenários mais amplos
de paz formal (Pureza e Moura 2005; Moura 2005). Ao chamar a atenção
para a proximidade e conexões que estas expressões de violência de
ordem micro mantêm com os teatros de guerra convencionais a nível in-
ternacional, nomeadamente em termos de atores e vítimas da violência,
fatores de mobilização, estratégias de guerra e formas de financiamento,
estes investigadores desconstroem a base conceptual de análise da vio-
lência, superando o seu cariz dicotómico e excludente, e dão conta dos
efeitos da sua inadequação em termos de formulação de alternativas à
violência (Pureza e Moura 2005; Moura 2005; Moura 2007). 

Com base neste diagnóstico da origem e disseminação das várias for-
mas de violências, a pertinência das respostas tradicionais de contenção
das mesmas, materializadas nos conceitos de segurança nacional (na es-
fera macro, internacional) e pública (na esfera meso, nacional), são tam-
bém questionadas. Para as feministas, este paradigma de segurança esta-
tocêntrico não pressupõe a eliminação de violência ou de insegurança a
nível pessoal. Pelo contrário. Ao fazer depender a segurança nacional da
militarização da sociedade (Tickner 1991), compreendida como uma ma-
nifestação visível do patriarcado, as noções tradicionais de segurança não
só não garantem a sobrevivência física, como potenciam novas fontes
de insegurança.

Neste contexto, são necessários conceitos de segurança (internacional,
nacional, pública e privada) e de paz abrangentes, que deem resposta ao
novo sujeito da segurança – o cidadão e a cidadã. Um dos conceitos de
segurança proposto pela investigação feminista é o de «segurança de pro-
ximidade» (Moura 2002), que assume uma natureza multidimensional
(dimensões económica, social, cultural e militar) e multi-escalas (níveis
macro, formal e micro, informal) (Tickner 2001), proporcional à expansão
do conceito das violências. 

Este alargamento conceptual e, potencialmente, político, corresponde
a uma tentativa de rutura com a separação tradicional entre a violência
pública e privada, recusando o silenciamento das expressões privadas da
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violência, e, acima de tudo, reconhecendo as ligações existentes entre
elas. E, por ser assim, as análises feministas pretendem alargar ou redefinir
o que é político, do nível micro ao global, da esfera pessoal à internacio-
nal, denunciando os impactos que as estruturas macro têm em grupos
locais e em indivíduos.

Em síntese, adotando esta abordagem feminista pretendemos, em se-
guida, dar visibilidade aos mecanismos produtores de violências e de in-
seguranças e suas expressões a nível macro microssocial (por exemplo, na
esfera doméstica), recusando a dicotomia formal entre guerra e paz (e, por
consequência, entre violências – expressões, atores e espaços – a ter em
conta e violências «menores») e expondo as continuidades entre fontes e
práticas de violência (e insegurança) interescalas (individual-internacional).
Por outro lado, chamar a atenção para os perigos de reprodução de abor-
dagens dicotómicas que pautam, por vezes, as análises dominantes.  

Sobre violência armada em contextos de paz, que teimam em esta-
belecer ordens hierárquicas entre público/privado, direto/indireto, for-
mal/informal, etc., colocando, de um lado, expressões das armas de fogo
que são objeto de políticas de segurança pública e de maior atenção e,
do outro, expressões mais micro e menos diretas que, ao serem subal-
ternizadas, perpetuam círculos viciosos desta violência, não permitindo
encontrar formas mais eficazes de combate à mesma.

Segurança pública, armas de fogo 
e inseguranças privadas: 
os casos do Brasil e de Portugal

As violências resultantes da disseminação e do uso de armas ligeiras
têm sido analisadas de forma isolada, distinguindo a violência armada
que tem lugar em contextos de conflito armado da que afeta sociedades
em tempo de paz (Cukier e Sidel 2005). Este tipo de análise teve conse-
quências: o primeiro cenário foi e tem sido designado como guerra e o
segundo como crime. E esta incapacidade em entender os continua que
unem ou aproximam estas violências (Pureza e Moura 2005) justifica o
facto de os dois contextos serem estudados por áreas disciplinares distin-
tas: as violências (armadas) em cenários de paz são estudadas pela socio-
logia urbana e pela criminologia (em Portugal, v. Lourenço e Lisboa 1993,
1999; Lourenço et al. 2000; no Brasil, v. Zaluar 1996, 1999, 2000, 2002),
enquanto que as violências que ocorrem em contextos de guerra decla-
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rada são estudadas pelas Relações Internacionais (Gurr 1968; Kaldor
1999; Collier e Hoeffler 2000). No entanto, estas duas perspetivas podem
e devem ser combinadas, de forma a analisar cenários híbridos que de-
safiam as categorias de guerra e de paz.  

No Brasil, assim como em Portugal, as áreas de investigação e inter-
venção sobre violência urbana e sobre violências com base no sexo têm
estado separadas: tendencialmente, o campo feminista ocupa-se da vio-
lência praticada contra as mulheres, em específico da violência doméstica,
privada, conferindo pouca atenção a outras articulações com o universo
da segurança pública. Por outro lado, os investigadores e ativistas nas
áreas da segurança e criminalidade têm marginalizado sistematicamente
as questões de género. Tudo se passa como se o fenómeno da violência
estivesse dividido em dois polos independentes: o espaço público, reser-
vado aos homens (que são, de facto, os que mais matam e os que mais
morrem com armas de fogo); e o mundo doméstico, considerado, por
excelência, o lugar da vitimização feminina. Esta abordagem incompleta
tem originado uma redução dos horizontes de análise e de intervenção,
na medida em que, nos dois casos, se perde justamente o aspeto relacio-
nal em que se ancoram as violências, ou seja, as interações entre mas -
culinidades e feminilidades.

Atualmente, existem cerca de 875 milhões de armas ligeiras no
mundo, 75% das quais em posse privada (Small Arms Survey 2008). Estas
armas de fogo vitimam, diariamente, em todo o mundo, cerca de mil
pessoas. Dessas mortes, apenas 25% se registam em contextos de guerra
ou conflito armado. Ou seja, por ano, no mundo, 250 mil pessoas são
vitimadas de forma fatal por armas de fogo em cenários de paz institu-
cionalizada (Small Arms Survey 2004). 

Perante este cenário global, torna-se essencial uma análise com base nos
diferentes papéis sexuais para compreender os efeitos diferenciados da vio-
lência e suas causas, quer em contextos de guerra quer em contextos de
paz, e particularmente no que diz respeito à disseminação de armas de
fogo, transversal a ambos os cenários. Apesar de mulheres e jovens do sexo
feminino não constituírem a maioria das vítimas (diretas) das armas de
fogo – no mundo, 90% dos que morrem e matam com armas de fogo são
homens e jovens do sexo masculino –, são afetadas desproporcionalmente
e de várias formas. Além disso, há que ter em conta que algumas formas
de violência armada dirigida a mulheres são distintas das que afetam maio-
ritariamente homens, e vão além dos efeitos mais visíveis.

Na verdade, vários estudos sobre violência armada têm chamado a
atenção para o papel que estas armas têm desempenhado na perpetração
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de violência contra mulheres, quer em casa, quer em espaços públicos
(Hemenway et al. 2002; Wintermute et al. 2003; Vetten 2006; Moura
2007). Contrariamente ao senso comum, estes estudos revelam que as
armas de fogo são particularmente perigosas quando presentes no con-
texto privado, independentemente de quem é o proprietário da arma, da
sua (i)legalidade e das suas motivações (proteção, defesa, desporto). 
Em 2003, um estudo norte-americano concluiu que a presença de armas
de fogo em casa aumentava as taxas de mortalidade em 41%, triplicando
os riscos a que as mulheres estavam sujeitas (Wiebe 2003). Em França,
onde existem cerca de 20 armas para cada 100 pessoas, uma em cada três
mulheres assassinadas pelo seu marido, é atingida mortalmente com um
tiro (Henrion Report 2001). Números semelhantes se verificam na No-
ruega e na Suíça. No primeiro caso, desde 2000, morreram 80 mulheres
às mãos de companheiros (atuais ou ex), sendo que as armas de fogo
foram usadas em 1/3 dessas mortes (Secretariado Norueguês de Crise).
Na Suíça, entre 2000 e 2004, foram mortas 859 mulheres em incidentes
domésticos, 365 das quais agredidas com uma arma de fogo (Office Fé-
déral de la Statistique [OFS] 2006). No Reino Unido, as estatísticas de
homicídio em contexto familiar demonstram que cerca de 1/3 das mortes
causadas por armas de fogo foram cometidas com armas legais (IANSA
2008). Já no Canadá, apurou-se que na maioria dos incidentes domésticos
dos quais resultou homicídio armado, 80% das mortes foram provocadas
por armas de fogo legais (Kwing Hung 2000).

Mas justamente por não serem a maioria das vítimas diretas das armas
de fogo, as mulheres são, regra geral, quem sobrevive e quem lida com a
perda provocada por estas armas, com os seus impactos socioeconómicos
e emocionais (Moura 2007).

O caso do Rio de Janeiro

A população brasileira constitui 2,8% da população mundial, mas no
país registaram-se, ao longo dos anos 90, entre 9% e 13% das mortes pro-
vocadas por armas de fogo registadas no mundo. Entre 1991 e 2002 cerca
de 90 mil pessoas foram mortas com armas de fogo (ISER 2005).

O Rio de Janeiro conta hoje com uma das taxas de homicídio das
mais elevadas do mundo. A taxa de mortalidade por arma de fogo entre
a população do sexo masculino é quase 17 vezes superior à verificada
entre o sexo feminino. São os jovens do sexo masculino, com idades
compreendidas entre os 14 e os 29 anos, negros, de classes sociais margi-
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nalizadas, os que mais matam e mais morrem com armas de fogo (Moura
2007). O retrato visível da violência armada no Rio de Janeiro é bem co-
nhecido a nível internacional: as manifestações e práticas públicas da vio-
lência, ou seja, os conflitos armados que ocorrem no Rio de Janeiro, pro-
tagonizados por fações do tráfico, uma presença armada constante nas
comunidades dominadas, e pela polícia. No entanto, esta extrema visi-
bilidade da violência armada na cidade é feita à custa do silenciamento
de outras violências armadas, menos visíveis, mais micro, e da margina-
lização de propostas de resistências às violências, e de propostas de des-
militarização (novíssimas pazes). 

De facto, apesar dos inúmeros estudos e de alguns mecanismos e or-
ganizações existentes no Rio de Janeiro e no Brasil, para lidar com o pro-
blema da violência contra as mulheres, que se centram especialmente na
violência doméstica, a questão da violência armada e do papel das armas
de fogo como fator de risco e ameaça para as mulheres não tem sido uma
preocupação central nas abordagens ao tema. Pelo contrário. A hipervi-
sibilidade conferida às mortes e ferimentos por armas de fogo no Brasil,
e no Rio de Janeiro especificamente, tem pautado as análises e as respos-
tas ao problema da violência urbana no país e na cidade, captando grande
parte da atenção e dos esforços dos decisores políticos e de políticas de
segurança (pública).

No entanto, estas manifestações mais visíveis da violência perpetrada
com armas de fogo – as mortes e os ferimentos, ou os chamados impactos
diretos – constituem expressões extremas de um continuum de outras for-
mas de violência, que têm sido secundarizadas nas análises sobre a vio-
lência armada (as suas formas, as suas vítimas e os seus atores) no Rio de
Janeiro, e que afetam de forma específica mulheres e jovens do sexo fe-
minino. Na verdade, entendemos que comportamentos violentos que
são (hiper)visibilizados na esfera pública, e que captam grande parte da
atenção e dos esforços dos decisores políticos e de políticas de segurança
(pública), cruzam escalas e manifestam-se, também, de forma violenta, a
uma escala micro. 

A esfera doméstica, considerada privada e portanto «esquecida» nos
debates sobre (in)segurança pública, é frequentemente palco de «guerras»
e de terror para grande parte da população, em especial para as mulheres.
E não nos referimos apenas às mortes e aos ferimentos de mulheres e jo-
vens do sexo feminino provocados por armas de fogo, mas também à
função da arma como fonte de ameaça e como instrumento de reforço
das desigualdades de poder. 
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Arma de fogo como ameaça

Entre Setembro e Outubro de 2005 levámos a cabo uma pesquisa
(Viva Rio, NEP-CES e CESeC) em oito das nove Delegacias Especiais
de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, na qual foram preenchidos
615 questionários, espontaneamente, por mulheres denunciantes de vio-
lência. Entre as denunciantes que sabiam que o agressor tinha uma arma
de fogo e as que afirmaram não saber, 68,5% responderam que já tinham
sido ameaçadas de alguma forma com a arma. 73% referiram que a pre-
sença da arma as impedia de reagir física ou verbalmente à violência,
sendo que 68% afirmaram que gostariam de pôr um fim na relação com
o agressor, mas que não o faziam porque temiam ser agredidas com a
arma.

Relevante é também a percentagem de denunciantes que afirmou não
saber se o parceiro íntimo tinha uma arma em casa (24,6%). Não saber
significa ter de lidar com essa dúvida e, portanto, com a iminência da
descoberta da sua existência. E significa que, acima de tudo, para manter
e perpetuar uma relação de dominação e de poder, a arma não tem ne-
cessariamente de ser usada, ou mesmo vista.

Reconhecer e colocar no centro das prioridades e da agenda pública
este problema significa ter em conta inseguranças reais que, apesar de
menos visíveis, pela sua escala e pelos seus atores, são sentidas por uma
elevada percentagem da sociedade carioca, brasileira e mundial.

O estatuto do desarmamento, 
a Lei Maria da Penha e a violência armada 
contra as mulheres

Em Dezembro de 2003 foi aprovado, no Brasil, o Estatuto do Desar-
mamento. Trata-se da mais recente legislação nacional sobre uso e porte
de armas ligeiras, limitando de forma significativa o acesso a armas de
fogo. Dados de 2004 dão conta dos primeiros sinais da eficácia desta me-
dida: a taxa de homicídios por armas de fogo diminuiu em 8%, pela pri-
meira vez, em 13 anos, representando 3,234 mortes a menos no total da
população brasileira em relação ao ano anterior (Moura 2007).

No entanto, a mortalidade feminina por armas de fogo sofreu uma
queda de apenas 0,2 por 100 000 habitantes (de 2,7, em 2002, para 2,5
por 100 000 habitantes em 2004). Houve, portanto, uma redução menor
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em relação à diminuição geral registada na população brasileira. Isto deve-
-se, em parte, ao facto de o Estatuto ter um efeito mais imediato, de curto
prazo, na diminuição do número de mortes por armas de fogo na esfera
pública (onde são afetados de forma mais direta homens e jovens do sexo
masculino), podendo, se devidamente aplicado, ter um efeito de médio e
de longo prazo na diminuição de mortes por violência armada na esfera
privada, como se verificou em outros países, como o Canadá. Em con-
creto as medidas do Estatuto que dificultam a obtenção de armas de fogo
poderão ter impactos positivos na mortalidade feminina.  

Paralelamente, e a partir da I Conferência Nacional de Políticas para
as Mulheres, realizada em 2004, onde foram definidas os pressupostos,
princípios e diretrizes que nortearam o Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres (PNPM), o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade de
implementar políticas públicas para as mulheres, com o objetivo de cons-
truir a igualdade e a equidade de género, considerando a diversidade de
raça e etnia, gerações, orientação sexual e deficiências. Deste processo,
resultou o principal mecanismo de combate à violência doméstica ou
contra a mulher: a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11 340 de 2006).

Pode-se considerar que foram dados alguns passos na tipificação e de-
finição da violência doméstica e familiar contra as mulheres, ou deter-
minando que os crimes passam a estar sob a competência da justiça
comum e prevendo proteção para a mulher agredida e para os seus de-
pendentes. No entanto, um dos grandes avanços desta lei, e uma de-
monstração de como se podem articular questões de segurança pública
e violência contra as mulheres, está patente na Secção II, artigo 22, I,
onde está prevista a «suspensão do porte e posse de armas do agressor
em situações de violência doméstica; intervir no sentido de remover a
arma, um importante fator de risco (de abusos psicológicos, ameaças,
etc., bem como de violências físicas)».

O caso de Portugal

No que diz respeito a violência contra mulheres, mais micro desta-
cam-se, em Portugal, ao longo da última década, o estudo dos custos re-
sultantes da violência exercida contras as mulheres (Lisboa et al. 2003,
2005, 2006). 

Apesar de valiosa na identificação de custos económicos, sociais e de
saúde, a investigação realizada neste domínio em Portugal carece de uma
análise específica sobre o papel das armas de fogo em situações de vio-
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lência familiar. Na verdade, quando acautelada esta questão, as armas de
fogo tendem a ser equacionadas de forma agregada às armas brancas, di-
ficultando uma análise mais aprofundada deste fator de risco.

Os escassos dados existentes sobre incidentes de violência doméstica
armada (Relatório Nacional de Segurança Interna 2006, 2007; Direcção-
-Geral da Administração Interna 2008), reproduzem ainda um outro viés:
consideram apenas a vitimação direta por armas de fogo, negligenciando
a utilização das armas de fogo enquanto instrumentos de intimidação e
ameaça.

Além disso, na contabilização dos custos da violência contra as mu-
lheres tendem a ser desvalorizados outros custos humanos da dissemi-
nação de armas de fogo (com a exceção da vitimação direta, mortes e fe-
rimentos). Esta realidade é reflexo do facto de em Portugal, assim como
no Brasil, as áreas de investigação e intervenção sobre violência urbana
e sobre violências com base no sexo terem estado separadas.

Em Portugal, calcula-se que existam 1,4 milhões de armas de fogo le-
gais em posse civil, na sua maioria armas de caça. As estimativas sobre a
dimensão do mercado ilegal apontam para a existência de entre 500 mil
e um milhão de armas (DAE 2009; OPPCPAL 2009). Se tivermos em
conta a estimativa das armas legais e o intervalo mínimo apontado para
as armas em circulação no mercado ilegal, Portugal ultrapassa quase em
dobro a estimativa mundial da Amnistia Internacional, de uma arma de
fogo para cada dez civis.

Entre 2003 e 2008, 437 pessoas (70/ano, segundo a Polícia Judiciária)
foram vitimadas mortalmente por armas de fogo no nosso país, sendo
que 1619 ficaram feridas gravemente (dados da Polícia Judiciária e do
Ministério da Saúde 2009). Segundo os dados do Relatório Anual de Se-
gurança Interna de 2006, foram utilizadas 66 armas de fogo em situações
de violência doméstica (36 de defesa e 30 de caça), correspondendo a
1% do total de incidentes de violência doméstica. Já em 2007 (RASI
2007), o número de armas de fogo utilizadas letalmente nestas circuns-
tâncias desce para 49, perfazendo 0,7 % do total dos incidentes de vio-
lência doméstica. 

Já de acordo com o Observatório das Mulheres Assassinadas da orga-
nização União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), baseado em
incidentes de violência doméstica relatados pelos media, desde 2004 mor-
reram 192 mulheres vítimas de violência doméstica. Destas, 40% foram
assassinadas por armas de fogo e 17% por armas brancas, sendo que em
40 mortes não há registo da causa de morte. É importante recordar, to-
davia, que quer os dados oficiais, quer os dados do Observatório, captam
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apenas a realidade da vitimação direta de mulheres com armas de fogo,
negligenciando o elemento intimidatório das armas de fogo.

Tendo em conta estas insuficiências a nível dos dados estatísticos, no
âmbito do projeto «Violência e armas ligeiras: um retrato português», está
a ser aplicado, a nível nacional, um questionário sobre violência domés-
tica e armas ligeiras, desde Outubro de 2009, em parceria com a Rede
Internacional sobre Armas Ligeiras (IANSA) e a Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima (APAV). Os resultados deste estudo permitirão carac-
terizar de forma mais completa os efeitos da violência armada na vida
de mulheres e jovens do sexo feminino em Portugal.

Legislação sobre armas de fogo e violência 
armada contra mulheres

Ao longo da última década, vários países reformularam os seus regi-
mes jurídicos sobre armas de fogo e têm registado importantes avanços,
especialmente no campo da proteção das mulheres. No Canadá, a regu-
lação sobre armas de fogo foi revista em 1995. Em 2003, a taxa de mortes
causadas por armas de fogo tinha sido reduzida em 15%, em geral, e em
40%, no caso das mulheres (Coalition for Gun Control 2008). Na Aus-
trália, a legislação foi reformada em 1996. Cinco anos depois, a média
de homicídios violentos perpetrados com recurso a armas de fogo havia
decrescido em 45%. Igualmente, o efeito desta legislação foi mais pro-
nunciado nas mulheres (IANSA 2009). 

À semelhança de países como Austrália, Canadá e África do Sul, Por-
tugal está entre os países que harmonizaram os regimes legais sobre uso
e porte de armas e violência doméstica. Isto significa que a legislação
sobre armas e munições (Leis 5/2006 e 17/2009) prevê: a não-atribuição
de licença de detenção, uso e porte de armas de fogo a candidatos com
historial de violência doméstica; a cassação de licença de detenção, uso
e porte de armas de fogo quando o titular tiver sido condenado por maus-
-tratos ou quando pelo mesmo crime for determinada a suspensão pro-
visória do inquérito ou quando estiver sob medida de coação. Do mesmo
modo, o regime jurídico de prevenção da violência doméstica, proteção
e assistência às suas vítimas (Lei n.º 112/2009), no artigo 31.º a, sobre
medidas de coação urgentes, inclui a retirada de armas, nomeadamente
armas de fogo, em caso de incidentes de violência doméstica.

Todavia, os dados gerados em termos globais através da campanha
«Desarmar a violência doméstica» (IANSA 2008), a primeira campanha

Tatiana Moura e Rita Santos

264

10 Polícia, Segurança Cap. 10_Layout 1  10/8/12  4:58 PM  Page 264



Seguranças públicas, inseguranças privadas: violência doméstica e armas de fogo

internacional destinada à proteção das mulheres da violência armada na
esfera doméstica, permitem-nos apelar à necessidade de aprofundar a har-
monização destes regimes legais em Portugal (e no Brasil). Em particular,
a proposta de inclusão da consulta obrigatória aos cônjuges e compa-
nheiras(os) durante o processo de candidatura a licença de uso e porte
de arma de fogo afigura-se como medida essencial para a salvaguarda das
mulheres. Esta medida é especialmente importante dado que, em muitos
casos, o agressor tem antecedentes de violência (ameaça ou agressão),
sem que tal tenha sido do conhecimento da polícia.

Conclusão

Os impactos das armas de fogo em casos de violências que ocorrem
na esfera privada e que afetam especialmente mulheres nem sempre são
visíveis: mesmo quando não é disparada diretamente, a arma pode con-
tribuir para um desequilíbrio ainda maior nas relações de poder, já desi-
guais, podendo ser utilizada pelo agressor para impor a sua vontade, atra-
vés de ameaças e intimidações. Além disso, a presença da arma de fogo
em situações violentas limita as possibilidades de reação e reduz as hipó-
teses de a vítima escapar ou de alguém de fora poder intervir e ajudar.

Apesar da existência de políticas e programas que visam a redução da
violência, na prática, há muito pouco diálogo entre os setores do governo
responsáveis por políticas de segurança pública e controlo de armas e os
que lidam com violência contra mulheres. Nas análises, legislações e im-
plementação de políticas que têm como objetivo prevenir e reduzir a
violência doméstica, raramente se encontram referências, articulações ou
tentativas de cruzamento com legislação nacional de controlo de armas
de fogo. Tal como as análises, programas e leis de prevenção e redução
da violência armada não incluem preocupações com o flagelo da violên-
cia doméstica e da violência contra as mulheres em geral. Ignorar estas
possibilidades de articulação, que contribuem para o desenho de políticas
e programas de segurança pública, privada, e de proximidade, significa a
perpetuação de ciclos de violências.
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Capítulo 11

Tendências e desafios das polícias 
na gestão da segurança pública 
nas cidades: o caso do Rio de Janeiro

Introdução

Desde a década de 60, o crescimento contínuo da criminalidade e da
violência, especialmente em regiões metropolitanas e periferias das gran-
des cidades, em diferentes contextos nacionais, ganha centralidade no
debate público, como um dos mais graves problemas sociais urbanos no
final do século XX e começo do XXI, levando a uma redefinição da questão
da gestão do espaço urbano, incluindo-se a gestão da segurança, com vis-
tas à manutenção da ordem e da segurança públicas nas cidades.

Não obstante se possam observar diferenças substanciais entre as gran-
des cidades no mundo, as mesmas enfrentam hoje alguns temas e pro-
blemas típicos decorrentes da vida urbana e das relações sociais que cres-
centemente a caracterizam, como a questão da segregação social, da
incorporação de minorias, assim como da crescente violência e crimina-
lidade, para citar os mais importantes. Somam-se a isso as mudanças ocor-
ridas no papel e no modo de atuação do Estado contemporâneo – uma
nova forma de Estado regulador, fundamentada em um arranjo neolibe-
ral de competição de mercado, instituições privatizadas e formas descen-
tralizadas de gestão – que estão dando origem a novas maneiras de con-
ceber o controlo social, assim como a prevenção da violência e a redução
da criminalidade, principalmente no espaço urbano.

No entanto, muito embora se verifiquem semelhanças nos temas pre-
sentes no cenário urbano dessas cidades, destacam-se as diferentes formas
como historicamente vem se dando a intervenção do Estado, nos dife-
rentes contextos nacionais, para a ampliação da cidadania, e, especial-
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mente, as ações públicas de todos os níveis governamentais, com dife-
rentes projetos para equacionar os graves problemas contemporâneos re-
lacionados com a segurança pública.

No Brasil, especialmente nas áreas urbanas do país, a sensação de
medo e insegurança tem sido experimentada como um grave problema
público devido à expectativa de que qualquer pessoa pode se tornar ví-
tima de crime em qualquer ponto das cidades e a qualquer momento de
sua vida quotidiana. Nas grandes cidades, particularmente nos subúrbios
e nas áreas pobres, a população vive em condições de extrema vulnera-
bilidade, acuada entre o crime organizado e a arbitrariedade da polícia,
e submetida à violência e à vitimização.

Diante do quadro dramático na área de segurança pública no país, es-
pecialmente nas grandes metrópoles, diferentes segmentos da sociedade
– académicos, formuladores de políticas públicas, autoridades de go-
verno, policiais, entre outros – têm levantado a necessidade de maior ca-
pacitação da polícia como um recurso capaz de torná-la mais compe-
tente, mais responsável e mais efetiva na condução da ordem e da
segurança públicas na sociedade brasileira. 

E apesar de na sociedade brasileira se ter constituído um cenário pro-
missor para a reforma das polícias, sugerido por programas e iniciativas
diversas, nas diferentes esferas de governo – federal e estadual –, no que
tange à formação profissional de policiais, poucas foram as iniciativas na
implementação de mudanças efetivas na estrutura e no funcionamento
da polícia, com vistas a transformar as práticas e os procedimentos do-
minantes, inscritos em um padrão de atuação predominantemente vio-
lento e arbitrário da polícia.

Este artigo tem como objetivo principal analisar a conceção de segu-
rança pública presente nos cursos de formação profissional de policiais
e suas implicações para a gestão da segurança pública nas cidades, consi-
derando-se em particular o caso do Rio de Janeiro.

Para tanto, o estudo consistiu, basicamente, no exame da literatura,
nacional e internacional, concernente aos seguintes temas: polícia, repre-
sentações sociais, políticas públicas, segurança pública, formação profis-
sional, cidadania e democracia. Compreendeu, também, a análise dos
documentos referentes à formação e aperfeiçoamento profissional nas
academias de polícia, civil e militar, como também aqueles relativos à
proposta para a chamada «educação policial» da Secretaria Nacional de
Segurança Pública – Ministério da Justiça (SENASP-MJ).

O texto está organizado do seguinte modo: além desta introdução é
apresentado o exame sobre a formação profissional em vigor nas acade-
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mias de polícia do Rio de Janeiro. Na segunda secção é analisada a con-
ceção de segurança pública presente nos cursos de formação profissional
de policiais e suas implicações para as práticas policiais. Na secção seguinte
são apresentadas as considerações finais do trabalho. Ao final do trabalho
encontram-se as referências bibliográficas e documentais examinadas.

A formação profissional do policial 
no Rio de Janeiro

O estudo realizado destaca, primeiramente, a especificidade que en-
volve a polícia brasileira, revelada na duplicidade das polícias para o de-
sempenho das funções de manutenção da ordem e de aplicação da lei. 

No Brasil há essencialmente duas organizações policiais – a Polícia
Civil e a Polícia Militar – que estão subordinadas à autoridade do gover-
nador em cada estado do país, com estruturas organizacionais, funcio-
namento, políticas administrativas e intervenções distintas para o desen-
volvimento do trabalho policial na sociedade brasileira. 

Assim, embora a Polícia Civil e a Polícia Militar se encontrem subor-
dinadas a autoridades de um mesmo nível de governo, e de ambas lidarem
com assuntos civis, as mesmas podem ser caracterizadas como dois uni-
versos diferentes, com estruturas organizacionais, políticas administrativas,
sistemas de carreira, ensino e treinamento profissional distintos entre si,
o que, indubitavelmente, tem efeitos concretos no modo como o trabalho
policial é concebido e organizado para a gestão da segurança pública. 

A polícia civil é uma organização pública não-militarizada, denomi-
nada também polícia judiciária, cabendo-lhe a investigação criminal.1

O patrulhamento e a prevenção do crime são essencialmente tarefas da
polícia militar – também chamada «polícia ostensiva». A polícia militar
é, ainda, considerada como uma força auxiliar e de reserva do Exército;
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1 A estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ)
compreende três grupos de classes que correspondem, respetivamente, à Autoridade Po-
licial (Delegado de Polícia), aos Agentes de Polícia Estadual de Apoio Técnico-Científico
(Engenheiro Policial de Telecomunicações, Perito Legista, Perito Criminal, Papiloscopista
Policial, Técnico Policial de Necropsia e Auxiliar Policial de Necropsia) e aos Agentes de
Polícia Estadual de Investigação e Prevenção Criminais (Inspetor de Polícia, Oficial de
Cartório Policial e Investigador Policial), com diferentes responsabilidades, competências
específicas, atribuições funcionais, salários e status profissional. O recrutamento, a seleção
e a formação profissional se dão através da Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra
(ACADEPOL). As organizações essenciais para investigação criminal, como institutos
de medicina forense, são subordinadas a polícia civil.
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ela é estrutural e organizacionalmente militarizada, como também é uma
polícia uniformizada.2

Há ainda a Polícia Federal, que lida com assuntos associados à segu-
rança pública, mas a nível nacional. Ademais, em algumas cidades do
país, há uma guarda municipal, ligada à prefeitura que, basicamente trata
da proteção dos edifícios públicos, como escolas, hospitais, quadrados,
parques, jardins, etc.

O processo de formação profissional dos policiais, civis e militares,
dá-se por intermédio de diferentes centros de ensino e treinamento pro-
fissional. 

No Rio de Janeiro, a formação profissional de policiais civis – Auto-
ridade Policial e Agentes – dá-se através da Academia Estadual Sylvio
Terra (ACADEPOL). A formação profissional de policiais militares – Ofi-
ciais e Praças – realiza-se em academias diferentes: a de Praças é realizada
pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 31 de Voluntários
(CFAP) e a dos Oficiais na Academia de Polícia D. João VI (APM 
D. João VI) e na Escola Superior de Polícia (ESPM).

A pesquisa realizada junto aos currículos dos cursos de formação e trei-
namento dos futuros policiais civis desenvolvidos na ACADEPOL indica
que a formação profissional das diversas carreiras apresenta certo equilíbrio
entre os conteúdos programáticos e a carga horária dos cursos, predomi-
nando os diversos aspetos concernentes às atribuições constitucionais da
polícia judiciária. Essa formação profissional, como está organizada, enfoca
o conhecimento técnico básico da prática profissional do policial civil,
com forte predominância no Direito Penal e nos procedimentos de rotina
desenvolvidos nas delegacias de polícia, com ênfases diferenciadas para
cada nível hierárquico e especialidade. Entretanto, a análise realizada sugere
que há sérias deficiências na preparação do policial para a interação inter-
pares e com o público que procura as delegacias de polícia. 

Pode-se, ainda, argumentar que a formação profissional retratada nos
currículos examinados demonstra uma conceção do trabalho policial
numa perspetiva exclusivamente legalista, sugerindo que as atividades
desenvolvidas pelo policial civil restringem-se ao trato meramente técnico

2 A estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)
possui basicamente duas carreiras – de Oficiais e de Praças – com número de níveis hie-
rárquicos variados para cada delas. A carreira de Oficial compreende os postos de Pri-
meiro-Tenente, Segundo-Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel. A carreira
de Praça abrange as seguintes graduações: Soldado, Cabo, Sargento e Subtenente. Há,
ainda, a carreira de Praças Especiais que inclui o Aluno-Oficial PM, cursando a Academia
e o Aspirante-a-Oficial PM, recém-formado no curso.
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de execução plena da lei. Por conseguinte, tal como está organizada, essa
formação negligencia a interação com o público como uma preocupação
principal da prestação de serviço junto às diversas questões que emergem
no quotidiano das delegacias de polícia. 

Além das fragilidades encontradas nos conteúdos programáticos dos
cursos de formação profissional básica das diversas carreiras na Polícia
Civil, salienta-se que o período de realização dos mesmos tem variado
bastante, obedecendo menos a parâmetros pedagógicos e mais frequen-
temente a critérios políticos, em diferentes gestões governamentais, para
«colocar mais policiais nas delegacias».

Vale observar, ainda, outras deficiências, como a falta de um corpo
docente, com dedicação integral ao ensino, como também a irregulari-
dade para a realização dos cursos para o aprimoramento profissional ao
longo da carreira do policial civil. 

Como a mobilidade na carreira não está rigorosamente atrelada ao
mérito pela realização de cursos, pode-se verificar que, uma vez concluída
a formação profissional básica, não há efetivamente mecanismos de con-
tinuidade da formação que possibilitem a sedimentação da formação
profissional do policial, por intermédio dos cursos de aperfeiçoamento
e especialização. 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), como mencio-
nado acima, possui diferentes centros de formação, aperfeiçoamento e es-
pecialização para Praças e Oficiais, que funcionam como Órgãos de Apoio
de Ensino (OAE) subordinados à Diretoria de Ensino e Instrução (DEI). 

O exame dos currículos dos diferentes cursos de formação e aperfei-
çoamento profissional da corporação – Oficiais e Praças – mostra, pri-
meiramente, que a formação profissional básica dos policiais militares
guarda uma profunda diferença, no que se refere aos conteúdos progra-
máticos e à carga horária entre si, mantendo diferenças substanciais na
conceção e no preparo dos indivíduos para exercerem a função policial,
com nítida distinção entre aquele que é preparado para o planeamento
e aquele que é preparado para execução.

Neste sentido, salientam-se as ênfases diferenciadas, no mesmo con-
texto institucional, no grau de compromisso com a profissão militar atri-
buído ao oficial de carreira, que é muito diferente do exigido de Praças,
nitidamente revelado nos respetivos processos de socialização profissional. 

Existe subjacente à formação e aprimoramento dos oficiais um pres-
suposto fundamental, segundo o qual há uma complexificação das ativi-
dades da organização, quanto mais elevado o lugar ocupado na estrutura
hierárquica da organização. Deste modo, os oficiais, justamente por 
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ocuparem estes postos, podem, supostamente, apreender com maior
competência e compromisso o conhecimento, as políticas e as diretrizes,
disseminando-os, como agentes «multiplicadores», para aqueles que estão
sob o seu comando na organização. 

O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de fun-
ções de comando, de chefia e de direção, daí resultando comandantes,
chefes, diretores, e instrutores que dirigem as várias divisões e secções da
corporação

As atribuições dos Praças diferenciam-se de acordo com os níveis hie-
rárquicos: Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as ativi-
dades dos Oficiais, quer na instrução e na administração, quer no ades-
tramento e no emprego de meios que devem ser empregados na execução
de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar. Os
Cabos e Soldados são, no essencial, os elementos de execução, reali-
zando, fundamentalmente, a tarefa de patrulha policial. 

Os cursos desenvolvidos para Oficiais foram estruturados seguindo as
mesmas bases das Escolas de Formação de Oficiais das Forças Armadas,
em especial, da força terrestre, o Exército, pautando sua organização no
estrito respeito à hierarquia e disciplina. Muito próxima ao ambiente militar
a Academia mantém no processo de socialização de seus membros no
Curso de Formação de Oficiais o período integral de estudos, em regime
de internato, e uma série de rituais que compõem o quotidiano do cadete.   

Sobressai, ainda, a predominância da formação jurídica encontrada,
particularmente, no currículo do Curso de Formação de Oficiais Milita-
res, denotando uma noção da atividade policial que privilegia, acentua-
damente, o uso da lei criminal para controlo do crime, omitindo em boa
parte a aplicação de conhecimentos e qualificação requeridos para a ad-
ministração das variadas situações, de cunho criminológico ou não, que
demandam sistematicamente a intervenção policial.

O exame dos currículos dos cursos para Praças aponta, por um lado,
para um forte embasamento no policiamento geral ostensivo, retratado
na elevada carga horária dedicada à disciplina de Instrução Policial Básica
Individual. Por outro lado, a análise aponta deficiências na área da ativi-
dade preventiva, com enfoque na administração de conflitos e no rela-
cionamento direto com o cidadão, retratada no baixo índice de discipli-
nas da área das ciências humanas e sociais. 

Com relação, particularmente, ao preparo profissional do policial militar
para a execução das diferentes e conflituantes funções – função civil de po-
liciamento e função militar de força auxiliar e reserva do Exército – ressalta-
-se uma participação limitada de disciplinas atreladas ao ensino militar nos
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conteúdos programáticos dos currículos oficiais dos centros de formação e
treinamento da PMERJ para o preparo do futuro policial. Neste sentido, o
militarismo encontra-se mais nitidamente na conservação da forma organi-
zativa adotada pela corporação, rigidamente estruturada com base na hie-
rarquia e na disciplina.

A pesquisa realizada nos centros de formação e treinamento das po-
lícias no Rio de Janeiro revela que, apesar de incomparáveis em determi-
nados aspetos relacionados às funções, as estruturas organizacionais e a
formação profissional, as Polícias – Civil e Militar – guardam semelhanças
no que tange a alguns importantes aspetos como, por exemplo, a ausên-
cia de um corpo docente totalmente dedicado ao ensino. Os professores
dos cursos de formação profissional oferecidos são, em sua grande maio-
ria, policiais da própria corporação, os quais, além de acumularem a ati-
vidade docente com outras atividades próprias ao cargo prioritariamente
desempenhado na corporação, não possuem necessariamente uma for-
mação pedagógica para o desenvolvimento do trabalho docente. Não
há, ainda, regularidade nos cursos oferecidos para o aprimoramento po-
licial, e os mesmos não alcançam todos os níveis hierárquicos nas duas
organizações policiais. Não há o aprovisionamento adequado de títulos
para as bibliotecas, quando essas existem. 

Em estudo realizado recentemente (Poncioni 2008) constata-se que,
embora nos últimos anos algumas propostas inovadoras tenham sido im-
plantadas para a reformulação e melhoria das polícias no Rio de Janeiro,
persistem alguns problemas e dificuldades que impedem o desenvolvi-
mento de um trabalho responsável e eficaz da polícia na área de segurança
pública: não há um programa de educação continuada nas academias de
polícia, bem como da equipa técnica especializada que atue junto ao en-
sino, treinamento e supervisão profissional de policiais; não há, além disso,
programas na esfera psicossocial para o atendimento do policial, não há
efetivo suficiente, não há condições de segurança para os próprios policiais,
os salários são baixos e falta um programa de segurança pública no Estado.

A conceção de segurança pública presente 
nos cursos de formação profissional 
de policiais – o «combate ao crime»

Nas Academias de Polícia, usualmente, o conteúdo de um processo
formal de formação profissional inclui a seleção de certas matérias teóri-
cas e práticas e de determinados eventos sobre outros, uma posição esti-
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lizada para as atividades rotineiras do cargo a ser ocupado, e algumas
ideias da conveniência de um elenco de respostas comportamentais para
situações periódicas no mundo do trabalho. Neste sentido, o processo
de formação formal realiza-se por intermédio do conhecimento abstrato
e geral acerca da realidade complexa e contingente do trabalho policial,
concentrando-se na prescrição mais normativa, que não se traduz bem
em determinações específicas para ação.  

Não obstante se reconheçam as limitações da formação profissional
no estabelecimento de um alto grau de simetria entre a realidade objeti-
vada (transmitida pelo treinamento profissional) e a subjetiva (apreendida
pelo novato) e, ainda, entre estas e o contexto em que se vai operar (rea-
lidade social), considera-se que uma das funções importantes dos pro-
gramas de treinamento profissional é prover uma base para a constituição
de uma comunidade profissional e uma orientação pela qual motivação,
compromisso e aderência a uma visão de mundo profissional são, supos-
tamente, desenvolvidas. 

Deste modo, concebe-se que o processo inicial de formação profis-
sional é essencial para a reprodução do universo simbólico da profissão
policial, exercendo, ao mesmo tempo, o papel de inclusão do indivíduo
como membro deste campo e o delineamento do processo de exclusão
daqueles que a ele não pertencem. 

Neste sentido, destaca-se a importância da formação profissional básica
para a construção da identidade profissional, fundamentalmente, como
uma etapa que faz considerável diferença para a vida profissional do po-
licial, não apenas dada a importância da experiência de formação do mem-
bro na aquisição formal dos valores e das normas próprias da profissão e
das competências e das habilidades para o campo de trabalho, mas tam-
bém na aquisição dos valores e das crenças acerca da profissão, consubs-
tanciados em uma base de conhecimento e de cultura comum sobre o
que é a profissão policial. 

Vale lembrar, no entanto, que o ensino e o treinamento profissional
nas academias não são as únicas estratégias para a construção da identi-
dade profissional do futuro policial no campo de trabalho; o processo
de seleção, no qual são projetados os vários critérios que são julgados
importantes para o ingresso na organização, é o começo desta moldagem,
que permanece sendo «modelada», no sistema de carreira.

Pode-se argumentar que as condições de ingresso em uma profissão,
incluindo-se os métodos de recrutamento e seleção, treinamento e colo-
cação, desempenham importante papel na geração e manutenção da
identidade e do compromisso ocupacionais.
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Deste modo, entende-se que o processo de construção de identidade
profissional do policial não está limitado apenas à etapa de aprendizagem
de conhecimentos e habilidades exigidos para o desempenho de uma
profissão, mas permeia as etapas relacionadas à assimilação do novato ao
universo organizacional, como também as demais fases do percurso pro-
fissional, toda a vez que o indivíduo cruza os limites hierárquicos, fun-
cionais, ou sociais dentro da organização. Além disso, concebe-se que
esse processo vai muito além do provimento de uma base de conheci-
mento formal, fornecendo também uma base de cultura comum sobre
valores, normas e atitudes próprias da profissão que, iniciada no processo
de socialização do novato, permanece sendo trabalhada por intermédio
dos processos formais de socialização, bem como através dos processos
informais de socialização nas interações informais estabelecidas com a
rede de relações com o grupo de pares no locus de realização do seu tra-
balho quotidiano.

Assim sendo, considera-se que o processo de socialização para moldar
o policial é contínuo, compreendendo um conjunto de pressupostos bá-
sicos, consubstanciado nos documentos formais desenvolvidos pela or-
ganização policial para ensinar aos seus membros a forma «correta» de
perceber, pensar e conduzir o trabalho policial, mas vai muito além do
provimento de uma base formal de conhecimento da profissão policial,
consistindo também no fornecimento de valores e crenças acerca do que
é ser policial – o universo cultural da profissão policial.

Nas pesquisas realizadas verificam-se certas similitudes entre essas cor-
porações no que diz respeito especificamente à conceção acerca do tra-
balho policial presente nos cursos em questão. Esta conceção baseia-se
em um entendimento do trabalho policial que enfatiza o controlo do
crime e a aplicação da lei, com destaque para a importância de sua adesão
a regras e procedimentos da organização, negligenciando o enfoque da
interação com o cidadão através da administração de conflitos para o de-
senvolvimento das tarefas relacionadas à manutenção da ordem, que são
demandadas quotidianamente à polícia. Para a realização das atividades
relacionadas à manutenção da ordem e da segurança públicas, constata-
-se, ainda, uma visão do trabalho policial, que concebe o controlo do
crime com forte apelo ao «combate ao crime», forjando-se na identidade
profissional do policial o ethos guerreiro, como um requisito importante
a alcançar os objetivos voltados para a «guerra contra o crime».

Embora possa observar-se que nos últimos anos houve significativas
mudanças, a partir dos Planos Nacionais de Segurança Pública, no modo
de conceber a segurança pública, com especial atenção ao papel da polícia
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e sua relação com a sociedade, essas mudanças não se traduziram, até ao
momento, em alterações substanciais para a gestão mais responsável e
mais efetiva da segurança pública no país.

No Rio de Janeiro, particularmente, algumas iniciativas foram imple-
mentadas para a gestão da segurança pública, inclusive com relação à re-
formulação e melhoria das polícias,3 e em particular a chamada área de
«educação policial»4 para o incremento de um padrão de profissiona-
lismo da polícia, sem que se tenham alcançado mudanças substanciais no
cenário de violência e de arbitrariedade da polícia no trato da questão.

Sugere-se que as razões que envolvem a persistência deste padrão de
atuação no trabalho policial não se limitam apenas às idiossincrasias da
formação profissional desenvolvida nas Academias de Polícia, mas tam-
bém requer a investigação da génese das propostas para a segurança pú-
blica que alcançam ou não a agenda pública, às controvérsias envolvidas
nas soluções propostas, aos interesses que elas favorecem ou contrariam
e, sobretudo como elas são tratadas nos centros formais de tomada de
decisão. 

Com relação a esse último aspeto, talvez se possam ter pistas interes-
santes se se agregar uma análise do papel que, historicamente, a polícia
tem desempenhado no país, particularmente em nosso passado recente,
durante o período da ditadura militar, onde o aparelho policial assumiu
funções eminentemente repressivas e violentas; isso tem contribuído para
que as polícias tenham sofrido um esvaziamento quanto ao seu papel

3 Neste sentido, um exemplo modelar é a proposta de modernização da Polícia Civil
através do Programa Delegacia Legal. V., a respeito, http//:www.delegacialegal.rj.gov.br.

4 Podem salientar-se as iniciativas do Instituto de Segurança Pública (ISP) – RIO -
SEGURANÇA, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro, no sentido de implementar um programa especificamente voltado para a formação
de policiais. Nesta perspetiva, o referido Instituto realizou, em 2004, o seminário «Refor-
mulação da Formação Policial», que contou com a participação de especialistas da área,
bem como com os dirigentes das Academias da Polícia – Civil e Militar – do estado do
Rio de Janeiro. Na ocasião, os dirigentes das Academias de Polícia apresentaram os pro-
gramas de formação e treinamento profissional em vigência nos centros de formação e
treinamento profissional a que estão vinculados. Foi também apresentado por represen-
tante do ISP um estudo realizado para o diagnóstico das Academias de Polícia de ambas
organizações policiais. Destacam-se, ainda, como parte dessas iniciativas, as parcerias es-
tabelecidas pelo Instituto com diversas entidades, tais como: a Universidade Federal Flu-
minense (UFF); a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); a Cruz Vermelha
Internacional no curso de Direitos Humanos na Formação Policial; a Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) no financia-
mento de pesquisas, entre outros. Grande parte desta experiência foi cancelada com a
exoneração da presidente do Instituto, a antropóloga Ana Paula Miranda, em 2008. 
V., a respeito, http//:www.isp.rj.gov.br.
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no plano da manutenção da ordem e no controlo do crime nas socieda-
des democráticas e tenham a sua autoridade e legitimidade negadas por
alguns setores da sociedade brasileira. Neste sentido, pode-se argumentar
que, a partir da melhor compreensão desse fenómeno, se tenha a possi-
bilidade de explicar a ambivalência com que a questão da segurança pú-
blica e a qualificação dos aparelhos policiais vêm sendo tratadas no país. 

Considerações finais

Este trabalho buscou analisar a conceção de segurança pública pre-
sente nos cursos de formação profissional de policiais e suas implicações
para a gestão da segurança nas cidades brasileiras, considerando-se em
particular o caso do Rio de Janeiro.

O exame realizado sobre a formação profissional do futuro policial
no Rio de Janeiro evidencia que: por um lado, há entre a Polícia Civil e
a Polícia Militar, uma enorme variação no conteúdo das disciplinas dos
cursos, estrutura e extensão dos programas de treinamento básico policial;
por outro lado, existem fragilidades comuns no que diz respeito aos re-
cursos humanos e materiais para o preparo do policial. Porém, chama a
atenção a pouca diferenciação na conceção adotada para a preparação
do futuro policial em vigor nas academias de polícia estudadas, pautada
fundamentalmente na noção de «combate ao crime», resultando em per-
fis de profissionais muito similares para o trato com as questões de segu-
rança pública.

No que diz respeito à formação profissional do policial, chama a aten-
ção a reiterada deficiência de estratégias menos discriminatórias e auto-
ritárias para moldar o comportamento policial no desempenho de suas
funções de manutenção da ordem e de segurança públicas. Não se lo-
graram alcançar, até ao momento, resultados suficientes na transformação
de práticas e de procedimentos dominantes no exercício profissional do
policial, inscritos em um padrão de atuação, acentuadamente violento e
arbitrário. A análise realizada revela, igualmente, o caráter descontínuo e
fragmentário das reformulações propostas para a melhoria da polícia, es-
pecialmente na capacitação e aprimoramento dos recursos humanos.

Partindo-se dos aspetos levantados no breve cenário esboçado sobre
o assunto, pode-se afirmar que sem a provisão das ferramentas necessárias
– recursos humanos e materiais – para prover reformas na área de segu-
rança pública, em particular na formação profissional do policial, com
vistas a modelar uma prática policial mais competente, mais responsável
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e mais efetiva na condução da ordem e da segurança públicas na socie-
dade brasileira, há uma tendência para a reprodução de práticas e de pro-
cedimentos violentos e arbitrários no exercício profissional do policial
para lidar com a questão.

Neste sentido, alguns desafios se colocam para a consolidação de um
projeto de qualificação profissional da polícia: o incremento dos recursos
humanos e materiais nos centros de formação e treinamento de policiais;
a organização da formação profissional de policiais considerando-se os
programas e os projetos de formação e aperfeiçoamento profissional pro-
postos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Jus-
tiça; a garantia da formação continuada de policiais, pertencentes a todos
os níveis hierárquicos da organização policial, bem como da equipa téc-
nica especializada que atua junto ao ensino, treinamento e supervisão
profissional de policiais (corpo docente e corpo de técnicos); a integração
do ensino policial, civil e militar, respeitadas as particularidades de cada
organização policial, com vistas a articular os conteúdos programáticos
com uma metodologia que favoreça o diálogo e a reflexão crítica sobre
a atividade policial e a formulação de indicadores, com vistas ao moni-
toramento e avaliação dos programas e projetos voltados para a área da
formação profissional de policiais, dentre os mais importantes (Poncioni
2007).

Deste modo, embora se possa afirmar que houve avanços na área da
segurança pública no país, e, em particular, na chamada «educação poli-
cial», constata-se que não foi constituído, até ao momento, um amplo e
sistemático debate sobre os modelos policiais profissionais e as «estraté-
gias» necessárias à transmissão e sedimentação de conhecimentos, valores
e comportamentos, com vistas a propiciar o desempenho do trabalho
policial mais afinado com as exigências de um mandato, cada vez mais
complexo, nas sociedades democráticas contemporâneas.
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Capítulo 12

O estudo empírico do burnout
na Polícia de Segurança Pública 
portuguesa

Introdução 

Nas últimas décadas, diversos autores 1 têm referido a necessidade de
aprofundar os conhecimentos científicos sobre as organizações policiais
e sobre o comportamento dos agentes que as integram. Atualmente, o
papel do polícia é cada vez mais importante e debatido socialmente 2 e a
segurança é uma das preocupações político-sociais mais prementes não
só a nível da União Europeia mas também a nível mundial. Contudo,
como é referido por Monjardet (1996) a Polícia resiste a tornar-se objeto
de estudo. Mas, como nota Van Maanen (1973), a Polícia detém um man-
dato exclusivo que lhe permite intervir na vida dos cidadãos, logo, deve-
mos estudá-la de forma intensiva e continuada, dado que o seu papel na
sociedade é demasiado importante para ser ignorado. A sociedade espera
que a Polícia seja eficaz. Espera que os elementos policiais combatam a
criminalidade e garantam a segurança das populações. Espera que o po-
lícia seja polivalente na sua missão. Parece-nos então de extrema impor-
tância e atualidade contribuir para a caracterização do burnout 3e dos seus
dinamismos básicos nos agentes da Polícia portuguesa.            

Analisando a literatura científica publicada sobre as organizações po-
liciais, verificamos que desde os anos 60 do século XX têm vindo a au-
mentar as pesquisas psicológicas, sociológicas e etnográficas em vários

1 V. Ainsworth 2002; Bartol 1996; Kurke e Scrivner 1995.
2 V. Agra, Quintas e Fonseca 2001; CCFFSS 2002; Costa 2002; Durão 2008. 
3 O burnout pode ser definido como «um tipo especial de stress ocupacional prolongado

que é o resultado de exigências interpessoais no trabalho» (Schaufeli e Enzmann 1998, 8).
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países, particularmente nos de língua inglesa. Contudo, em Portugal, a
visão que se tem da Polícia resulta mais da imagem criada pelos mass-
-media do que do conhecimento sistemático, cientificamente fundamen-
tado. Com efeito, os estudos científicos sobre a Polícia ainda são pouco
frequentes no nosso país, sobretudo as pesquisas psicológicas. Regista-se
designadamente a escassa produção de trabalhos no âmbito da Psicologia
da personalidade das forças de segurança, não se tentando compreender
o polícia na sua valência humana, ou seja, enquanto pessoa que apresenta
conflitos internos, defesas, problemas, emoções. 

A multiplicidade de papéis desempenhados pelo polícia pode facilmente
gerar conflitos e situações de tensão psicológica (Rotman 1998). As funções
da Polícia decorrem da sua organização interna mas, ao mesmo tempo, são
afetadas pelo clima organizacional e pelos tipos de hierarquia dos corpos
policiais. Frequentemente, os elementos policiais encontram-se emocional-
mente esgotados e apresentam a síndroma de burnout em função de altos
níveis de stress ocupacional, não tendo energia nem interesse pelo trabalho
e encontrando-se num estado de exaustão emocional (Mendes 2005; Vieira
2005). Na sua pesquisa junto de uma esquadra de Lisboa, Durão (2008,
401), baseando-se em tipologias de estilos policiais anglo-saxónicos 4 encon-
trou cinco estilos de funcionamento, sendo que uma dessas tipologias cor-
responde ao «polícia-maluco – agentes que agem mais impulsivamente, pro-
curam combater o crime a todo o custo sem medir as consequências das
suas ações; são agentes destemidos que demonstram tenacidade, coragem
e aventureirismo, são também agentes mais vulneráveis ao burnout».

O trabalho policial consiste então em tarefas demasiado carregadas
do ponto de vista afetivo e social. As funções da Polícia são extremamente
vastas e abrangentes, oscilando entre as campanhas preventivas e as ações
repressivas. Lhuilier (2006) afirma que o polícia combina na sua atuação
ambas as valências. Estas funções implicam a necessidade de estar bem
psicologicamente e o burnout deve ser prevenido para não tornar o polícia
perigoso para si e para a sociedade.

Refletindo esta ideia da polivalência policial, Sanders (1970) refere de-
terminadas aptidões básicas que o elemento policial tem de possuir para
desempenhar adequadamente as funções que lhe são confiadas: 

• Suportar longos períodos de monotonia durante o patrulhamento
de rotina, mas no entanto ser capaz de reagir prontamente relativa-
mente a uma situação problemática;

4 V. Broderick 1973; Brown 1981; Muir 1977; Reiner 1978, 1985; Shearing 1981;
Walsh 1977.
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• Demonstrar boa capacidade de julgamento efetivo, de iniciativa e
de resolução de problemas nas mais variadas situações (e. g., situa-
ções de desavenças familiares, suicídio potencial, acidentes de trân-
sito, assaltos, desastres naturais, acidentes vários, situações relacio-
nadas com a violência);

• Manifestar maturidade e bom senso sempre que se verificarem si-
tuações difíceis, estando preparado para usar a força como último
recurso, se tal for necessário. 

Referindo-se à complexidade das tarefas policiais August Vollmer 
(cit. in Leonard e More 1971,128) referiu que 

a sociedade espera que o polícia tenha a sabedoria de Salomão, a coragem
de David, a paciência de Job, a capacidade de liderança de Moisés, a bondade
do Bom Samaritano, a estratégia de Alexandre, a fé de Daniel, a diplomacia
de Lincoln, a tolerância do Carpinteiro de Nazaré, e, finalmente, um conhe-
cimento profundo de todas as áreas das ciências naturais, biológicas e sociais. 

Banton (1964) definiu o patrulheiro como «agente da paz», enquanto
Cumming e colaboradores (1965) salientaram a faceta do polícia como
filósofo, guia e amigo. Ora, estas idealizações da figura do polícia estão
em certa medida ligadas ao que a sociedade espera dele. Espera-se que o
polícia, para além de uma sólida formação legal, ética, profissional e téc-
nica, possua traços de personalidade que lhe proporcionem a pondera-
ção, o bom senso e a humanidade para exercer adequadamente as suas
funções. As expectativas em relação à função policial são muitas vezes
desmesuradas o que pode ser uma variável de risco face ao burnout.

O burnout também pode ser desencadeado pela cultura da organiza-
ção na qual o trabalhador exerce funções, pois esta pode apresentar uma
cultura organizacional muito específica. Ora Prenzler (1997) considera
que a cultura policial se pode descrever de acordo com quatro categorias: 

• Desrespeito e desprezo pelas regras e procedimentos – tem a ver
com um código informal de policiamento, principalmente no que
diz respeito aos suspeitos, à tolerância à corrupção, abuso da posi-
ção, etc.; 

• Desrespeito pelos processos legítimos – é o resultado de um modelo
de controlo criminal dominante, alicerçado num estilo paramilitar,
que denota uma posição cultural relacionada com a valorização da
virilidade;
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• Cinismo, isolamento e intolerância – a força policial está imbuída
de um sentido de missão muito elevado, no sentido de proteger o
público de eventuais atos criminosos, mas, ao mesmo tempo, ma-
nifesta cinismo e suspeição relativamente ao público e às chefias, o
que contribui para sentimentos de isolamento e de intolerância;

• Solidariedade – considerada pelo autor como uma variante do ci-
nismo e do isolamento. 

Estas categorias podem conduzir a uma postura dicotómica relacio-
nada com a cultura policial, surgindo a tendência para percecionar a rea-
lidade a «preto ou branco» ou «tudo ou nada», o que contribui para a in-
flexibilidade, e para um pensamento rígido. Este estilo cognitivo
dicotómico promovido pela cultura policial pode levar à adoção de pre-
conceitos que se vão integrando gradualmente na personalidade dos
agentes e no seu comportamento. 

Pelo que acabamos de referir, percebe-se que a cultura policial intro-
duz nos agentes modificações nos planos cognitivo e social, mas também
em termos interpessoais, afetando a sua personalidade como um todo.
Também as relações do polícia com a sociedade são afetadas pelas in-
fluências da cultura policial. O controlo e a imunidade emocional já re-
feridos, com o tempo, deixam de ser exclusivos do âmbito profissional,
expandindo-se, natural e inconscientemente, para a esfera pessoal e fa-
miliar dos agentes, deteriorando, assim, as suas relações. O polícia opera
uma demarcação clara entre a sua vida pessoal e a sua vida laboral, pro-
tegendo ao máximo a sua vida privada e a sua família. Esta atitude de-
fensiva deriva do facto de que ser polícia é um estilo de vida, pois o papel
de polícia estende-se a toda a existência do sujeito (Amaranto et al. 2003).
A este propósito, Lhuilier (2006) fala de confusão entre identidade pessoal
e profissional no polícia, referindo-se precisamente à atividade dos agen-
tes como um policiamento 24 horas sobre 24 horas, sendo o agente um
polícia permanentemente. A pressão da cultura policial por parte dos co-
legas e da hierarquia, juntamente com a pressão da sociedade, pode levar
o agente a sobreinvestir o papel policial de forma constante e perma-
nente. Estamos então perante um conjunto de fatores de risco que con-
tribuem para o aparecimento do stress e da síndroma de burnout.

Stress e burnout nas forças policiais

A atividade laboral constitui um dos aspetos mais importantes da vida
do ser humano, podendo o trabalho constituir uma fonte de satisfação

João Pedro Oliveira e Cristina Queirós
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pessoal e de aumento da autoestima do profissional. Porém, nem sempre
assim acontece, surgindo muitas vezes o contexto laboral associado a
frustrações diversas, ao stress e a outras perturbações psicológicas. 

Uma das áreas mais relevantes na investigação de natureza psicológica
com as forças policiais tem sido precisamente o campo do stress e das
manifestações ansiosas. Blau (1994) afirma que os agentes das forças po-
liciais nos Estados Unidos manifestam mais sintomas somáticos, maior
ansiedade e maior vulnerabilidade para o consumo de álcool, do que no
período de recrutamento. Kohan e O’Connor (2002), num estudo com
polícias do Canadá, concluíram que a satisfação no trabalho se encontra
associada a uma autoestima positiva, enquanto o stress laboral se encon -
tra relacionado com aspetos negativos e com a insatisfação. Também
Martinova e colaboradores (2002), ao avaliarem a satisfação em relação
ao trabalho nas forças militares canadianas, verificaram a existência de
uma associação entre o stress ocupacional, a insatisfação no trabalho e a
falta de comprometimento organizacional. A perceção que o agente de
polícia tem do seu trabalho e a forma como se relaciona com a organi-
zação podem então induzir stress (Dick 2000; Zhao, He e Lovrich 2002).
A importância que é atribuída à função ajuda a minimizar eventuais di-
ficuldades decorrentes da mesma. Por isso, quando o agente atribui pouca
relevância ao seu próprio trabalho, quando não apresenta satisfação nem
motivação em relação às suas funções, quando não se apercebe dos re-
sultados do seu trabalho, torna-se suscetível ao stress ocupacional (Zhao,
He e Lovrich 2002). 

São inúmeros os estudos que se debruçam sobre a intensidade, pre-
valência, causas e efeitos do stress nos agentes policiais,5 o que nos permite
afirmar, sem margem para dúvidas, que o trabalho policial pode causar
níveis de stress extremamente elevados. É de realçar que esta é uma área
em que se registam igualmente diversos estudos relativos às forças poli-
ciais portuguesas.6

5 V. Aaron 2000; Alkus e Padesky 1983; Anshel 2000; Anshel, Robertson e Caputi
1997; Blum 2000; Brodeur 1998; Brough 2004; Brown e Campbell 1994; Cooper 1982;
Copes 2005; Crank e Caldero 1991; Davidson e Veno 1980; Dick 2000; Fennell 1981;
Gudjonsson e Adlam 1985; Kroes 1985, 1988; Kroes, Margolis e Hurrell 1974; Laufes-
weiler-Dwyer e Dwyer 2000; Lord 1996; Reiser 1974; Scanff e Taugis 2002; Sewell 1981;
Silbert 1982; Storch e Panzarella 1996; Stotland e Pendleton 1989; Terry 1985; Toch 2002;
Violanti e Aron 1993, 1994; Violanti e Paton 1999; White e Marino 1983; Wolf e Fine -
stone 1986.

6 V. Cunha 2004; Fonseca 2003; Magalhães 1999; Mendes 2005; Oliveira 2008; San-
tos 2007; Silva 2002; Vieira 2005. 
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Globalmente, a atividade policial tem sido considerada como uma
das cinco profissões que mais stress induzem em todo o mundo (Anshel
et al. 1997; Dantzer 1987). Consequentemente, os agentes das forças po-
liciais têm maior probabilidade de desenvolver perturbações relacionadas
com o stress (Lobel e Dunkel-Schetter 1990), provocando este patologias
cardíacas, perturbações gastrointestinais, doenças dermatológicas e outros
transtornos psicossomáticos (Alkus e Padesky 1983). No que diz respeito
à prevalência de problemas emocionais, os agentes das forças de segu-
rança têm demonstrado um número de transtornos neuróticos, uma taxa
de divórcio, uma taxa de abuso de substâncias tóxicas e uma taxa de de-
pressão e suicídio superiores à maioria dos outros grupos profissionais.7

Algumas das consequências mais visíveis do stress crónico atribuído às
forças policiais são uma alta incidência de doenças diversas, períodos
prolongados de absentismo, insatisfação laboral, burnout e a reforma pre-
matura.8 O efeito do stress nos polícias pode ser tão nocivo que pode in-
clusivamente levar a situações de uso excessivo da força e de brutalidade
policial (Geller e Toch 1996; Griffin e Bernard 2003; Toch 2002).

O stress ocupacional do polícia é então um problema geral nas orga-
nizações policiais, pois a atividade policial, pela natureza das funções que
implica e pelo tipo de experiências que proporciona, induz, como já re-
ferimos, níveis elevados de ansiedade no agente. Não nos referimos so-
mente à luta contra o crime, à manutenção da segurança e da ordem pú-
blica, mas também à variedade das funções típicas da Polícia, o que leva
muitas vezes a sentimentos de ambiguidade e a conflitos de papéis (Ains-
worth 2002). As políticas departamentais e as pressões da própria insti-
tuição, as solicitações provenientes de outras instituições com as quais a
Polícia interage diariamente, as atitudes da comunidade e dos mass-media,
são exemplos de fatores que podem gerar stress nos agentes, com conse-
quências relevantes no desempenho das suas funções, nomeadamente a
nível da motivação e da satisfação no trabalho, como tem sido demons-
trado por diversos autores.9 As funções policiais encontram-se ligadas ao
perigo, a eventuais relações tensas com a comunidade, mas também à

7 V. Anshel 2000; Band e Manuele 1987; Biggam, Power e MacDonald 1997; Burke
1989; Dietrich 1989; Lord 1996; Mann e Neece 1990. 

8 V. Alkus e Padesky 1983; Brown e Campbell 1990; Burke 1993; Evans et al. 1993;
Kirkcaldy, Cooper e Ruffalo 1995; Kop, Euwema e Schaufeli 1999; Malloy e Mays 1984;
Norvell, Belles e Hills 1998; Perrier e Toner 1984. 

9 V. Abdollahi 2002; Alexander 1999; Anshel, Robertson e Caputi 1997; Francés
1982; Greenberg 2002; Labrador 1995; Lovallo 1997; Salomé e Potié 2001; Strora 1990;
Toch 2002; Vaz Serra 2002; Vieira 2002. 
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burocracia. A propósito dos fatores organizacionais burocráticos, não
podemos esquecer o trabalho de Zukauskas e colaboradores (2001), que
demonstraram que os problemas administrativos são dos mais stressantes
para os elementos policiais. Estes fatores afetam de forma importante a
satisfação em relação ao trabalho, a motivação face às tarefas e também
as formas de lidar com o stress, bem como as possibilidades de burnout
que as funções de policiamento podem acarretar.

Do ponto de vista histórico, a partir de 1970, a pesquisa relativa ao
stress na polícia começou a fornecer bastantes dados científicos (Stearns
e Moore 1993), tanto no que diz respeito à identificação dos fatores de
stress como em relação às consequências do stress nos agentes. Começou-
se então a referir o stress ocupacional como um dos problemas mais im-
portantes na organização policial, considerando que existe stress ocupa-
cional sempre que o indivíduo não consegue operar a adaptação às
necessidades do seu ambiente profissional, seja pelas suas capacidades
individuais, seja pelo contexto interno da organização, seja pelo contexto
externo, seja ainda devido às suas expectativas pessoais (Cunha 2004;
Silva 2002; Vaz Serra 2002). O stress ocupacional ocorre assim quando
«as exigências no trabalho são sentidas como excedendo a capacidade
para se adaptar, gerando uma resposta emocional negativa», o que acon-
tece com frequência nos elementos das forças policiais (Pancheri et al.
2002, 127).

Relativamente ao stress na Polícia, Patterson (1992) e Violanti e Aron
(1993, 1994) consideram que as fontes de stress mais importantes podem
dividir-se em fatores de stress inerentes à profissão e fatores organizacio-
nais. Os primeiros referem-se a acontecimentos que normalmente se ve-
rificam no contexto do trabalho policial e que podem ser prejudiciais,
quer física, quer psicologicamente para o sujeito. São disso exemplos a
utilização da força, a tomada de decisões críticas em curto espaço de
tempo, a exposição continuada a situações de dor e sofrimento dos ou-
tros, a exposição a situações de perigo e de risco, a exposição continuada
a situações de violência e até de morte, as reações tantas vezes negativas
da comunidade e dos mass-media face à atividade policial, mas também
a inatividade prolongada, a monotonia e o tédio. Os fatores organiza-
cionais estão relacionados com as normas institucionais, políticas internas
e práticas organizacionais. Incluem as carreiras e as oportunidades de pro-
moção, as questões salariais, as regalias sociais, os horários e os turnos, a
burocracia excessiva, o treino eventualmente insuficiente, as instalações,
o equipamento inadequado e outras questões logísticas, a falta de apoio
administrativo, as relações com as chefias e os colegas, a participação nas
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decisões, a formação profissional e o reconhecimento do valor profissio-
nal.

Diversos autores têm argumentado que os fatores organizacionais são
os mais importantes na produção de stress.10 Contudo, as manifestações
de stress diferem conforme os fatores desencadeantes. Os fatores organi-
zacionais estão mais relacionados com as reações hostis e a alienação, en-
quanto os fatores inerentes ao trabalho propriamente dito se relacionam
mais com problemas de saúde e estratégias de coping débeis. De um modo
geral, como nota Toch (2002), o stress causado pelo trabalho policial tem
consequências que podem incluir o cinismo e a desconfiança, a separação
emocional da família, a agressividade excessiva, o alcoolismo, problemas
matrimoniais e familiares (divórcio, violência doméstica), problemas de
saúde diversos e até o suicídio. No que se refere ao plano organizacional
da Polícia, os fatores de stress mais focados são as interações negativas
com colegas, questões de estatuto e de carreira, falta de suporte institu-
cional e o tamanho da organização.11 Contudo, o nível de crime e de de-
sordem na área do agente e as situações perigosas que daí decorrem tam-
bém podem ser fatores determinantes.12

Do ponto de vista individual, o trabalho policial implica funcionar
frequentemente num ambiente perigoso e adverso (Dabney 2004; Geller
e Toch 1996; Hart e Cotton 2003; Toch 2002). Sugimoto e Oltjenbruns
(2001) referem mesmo que a ação policial poderia ser considerada, em
certos contextos, como uma espécie de situação de guerrilha urbana, em
que o agente pode, de forma rápida e frequente, ser alvo de ataques ines-
perados de sujeitos que são normalmente ambíguos até ao momento em
que exibem esse tipo de comportamento. A ideia de que os polícias en-
frentam diversos perigos relacionados com assaltantes desconhecidos é
sustentada por Dabney (2004), e os trabalhos de Sugimoto e Oltjenbruns
(2001) sugerem que a exposição repetida a situações de grande perigo, e
inclusivamente de morte, leva os sujeitos à imaginação de situações se-
melhantes. Esta ameaça constante de perigo mortal é uma fonte enorme
de tensão para o polícia, e a ideia de que os polícias têm de vigiar cons-

10 V. Graf 1986; Martelli, Walters e Martelli 1989; Norvell, Belles e Hills 1998; Reiser
1974; Violanti e Aron 1993. 

11 Cf. Brown, Cooper e Kirkcaldy 1996; Burke 1993, 1994, 1997; Burke e Mikkelsen
2005; Dowler 2005; Hurrell 1995; Juniper 1996; Kirkcaldy et al. 1995; Kohan e Mazma-
nian 2003; Kop e Euwema 2001; Toch 2002; Violanti e Aron 1995; Violanti e Paton 1999.

12 V. Baruch-Feldman et al. 2002; Burke 1993, 1997; Burke e Mikkelsen 2006; Dowler
2005; Euwema, Kop e Bakker 2004; Kohan e Mazmanian 2003; Kop e Euwema 2001;
Violanti e Paton 1999. 
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tantemente as suas próprias vidas contra ameaças potenciais é desde logo
indutora de stress. Como refere Bayley (1994) muitos polícias estão ex-
postos, quase diariamente, a uma subcultura de violência, deparando-se
frequentemente com situações de risco diversas. A este propósito, Vio-
lanti (1996, 34) refere três incidentes traumáticos classificados pelos agen-
tes como sendo particularmente stressantes: «matar alguém no exercício
das suas funções, a morte de um colega e os confrontos físicos». Além
disso, a cultura da Polícia contém em si mesma certas características que
podem levar ao aumento de tensão dos agentes, devido às expectativas
que cria e mantém no seio da organização policial, como por exemplo a
ênfase colocada no heroísmo como fator fundamental do trabalho poli-
cial (Fielding 1988; Reiner 2000).

Como se constata, os agentes da Polícia têm de estar preparados para
responder efetivamente a uma variedade de situações relativamente im-
previsíveis como parte das suas funções quotidianas. Algumas destas si-
tuações são extremamente stressantes, frustrantes e dramáticas. Além
disso, enfrentam com frequência várias frustrações nos contextos orga-
nizacionais em que operam. Todas estas influências são passíveis de de-
sencadear stress no agente, que quando se torna crónico pode desencadear
a síndroma de burnout.13

São muitos os autores que no âmbito da Psicologia associam direta-
mente a síndroma de burnout ao stress crónico no trabalho.14 O burnout
pode ser definido (Maslach et al. 2001, 397) como «uma resposta prolon-
gada em relação a fatores emocionais e interpessoais stressantes no tra-
balho», como «um tipo especial de stress ocupacional prolongado que é
o resultado de exigências interpessoais no trabalho» (Schaufeli e Enz-
mann 1998, 8). De acordo com uma perspetiva existencial, a causa do
burnout tem a ver com a necessidade que as pessoas têm de acreditar que
as suas vidas são significativas, ou seja, que as funções que desempenham
são úteis e importantes (Clarkson 1992; Pines 1993). Freudenberger
(1974) foi o primeiro autor a referir o burnout ao verificar que em am-
bientes de trabalho havia sujeitos que apresentavam um processo gradual
de desgaste e de desmotivação, acompanhado de sintomas físicos e psi-
cológicos evidenciadores de exaustão. O burnout pode então ser consi-
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13 V. Alexander 1999; Brown, Cooper e Kirkcaldy 1996; Burke 1994; Crank, Regoli
e Culbertson 1995; Goodman 1990; Lord 1996; Stotland e Pendleton 1989; Violanti e
Aron 1994. 

14 V. Cooper, Dewe e O’Driscoll 2001; Farber 1983; Hobfoll e Freedy 1993; Kop,
Euwema e Schaufeli 1999; Paine 1982. 
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derado como um prolongamento excessivo do stress ocupacional, que
resulta de um processo continuado e de longa duração em que se verifica
um esgotamento dos recursos do trabalhador, recursos esses necessários
ao exercício das suas funções.15 O burnout apresenta problemas de deli-
mitação e de diferenciação com outros conceitos, tais como o tédio, a
depressão, a alienação, a ansiedade, a insatisfação ocupacional, a neurose
existencial, embora a ansiedade se possa incorporar dentro da sintoma-
tologia do burnout (Gil-Monte e Peiró 1999; Maslach, Schaufeli e Leiter
2001). 

Maslach e colaboradores desenvolveram ao longo dos tempos aquele
que é um dos mais divulgados instrumentos de medida do burnout, o
Maslach Burnout Inventory (MBI), tendo efetuado inúmeros estudos e pu-
blicações sobre o tema do burnout.16 Consideram que o burnout é com-
posto por três dimensões: 

• Exaustão emocional – refere-se a sensações de grande esforço e des-
gaste emocional provocadas pelas contínuas interações que os tra-
balhadores devem manter com os clientes/utentes e entre eles. É a
componente de stress básico do burnout.

• Despersonalização ou Cinismo – tem a ver com o desenvolvimento
de atitudes cínicas face às pessoas a quem os trabalhadores prestam
serviços (esta dimensão associa-se com o excessivo distanciamento
em relação aos outros, com o silêncio, e muitas vezes com a ten-
dência para culpar os utentes do serviço pela sua própria frustração).
É o aspeto de despersonalização do burnout.

• Diminuição da realização pessoal ou profissional – leva gradual-
mente à perda de confiança e à presença de um autoconceito nega-
tivo. É a dimensão de autoavaliação do burnout.

Podemos ainda, segundo Violanti (1996), associar o burnout à pertur-
bação de stress pós-traumático (PTSD), pois os polícias que evidenciam
esta perturbação podem desenvolver sentimentos de ansiedade incon-
trolável, medo e desamparo que, por seu turno, poderão conduzir à ex-
citabilidade, à agressividade e à raiva em situações nas quais sentem maior
segurança para exercer poder e controlo, seja em casa, seja na comunidade

15 V. Euwem et al. 2004; Leiter e Maslach 1988; Maslach 1993; Maslach, Jackson e
Leiter 1996; Michinov 2005; Schaufeli e Enzmann 1998; Schaufeli, Maslach e Marek
1993. 

16 V. Leiter e Maslach 1988; Maslach 1976, 1993; Maslach, Jackson e Leiter 1996;
Maslach et. al. 2001; Schaufeli, Maslach e Marek 1993; Schaufeli e Enzmann 1998. 
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(Amaranto et al. 2003). Outras consequências psicopatológicas que se as-
sociam ao burnout são a depressão, a ansiedade, o abuso de álcool ou ou-
tras substâncias (Brown e Campbell 1994) e o suicídio (Violanti 1996).
Níveis altos de burnout podem ter um impacto extremamente negativo
no bem-estar pessoal e profissional dos agentes de Polícia (Tanigoshi,
Kontos e Remley 2008), mas repercutem-se também de forma imediata
na performance da organização, sob a forma de intenções de abandonar
a força, falta de empenho organizacional, baixa produtividade, baixa sa-
tisfação em relação ao trabalho, baixa motivação, absentismo, resigna-
ção.17

Outro aspeto considerado relevante é a associação do stress e do burn -
out com a agressividade (Gershon, Lin e Li 2002). Como já referimos, as
experiências de violência (quer a vitimização, quer o uso da força), podem
ser consideradas como fontes de stress no trabalho policial (Brown e
Campbell 1990, 1994). Contudo, o contrário também se verifica, pois
os agentes que sentem mais stress ocupacional e que manifestam a sín-
droma de burnout apresentam maior probabilidade de se expressarem de
forma agressiva e de evidenciarem comportamentos agressivos (Burke e
Mikkelsen 2005; Kop e Euwema 2001; Kop et al. 1999). Há autores que
consideram que o nível de stress pode ser visto como um preditor do
comportamento agressivo (Agnew 2001; Mazerolle et al. 2000). Singleton
(1977) dividiu uma amostra de 90 agentes da polícia em três grupos de
acordo com o nível de stress (baixo, médio ou alto). A análise dos resul-
tados referentes ao nível de ansiedade e à satisfação com o trabalho re-
velou diferenças significativas entre os grupos, sendo os agentes do grupo
com stress elevado aqueles que manifestaram níveis mais altos de hostili-
dade, de paranoia e de suscetibilidade interpessoal. Estes dados sugerem
que a exposição constante a situações de elevado stress ocupacional altera
a perceção dos agentes, afetando as suas atitudes e estratégias de coping,
o que, a longo prazo, pode levar a alterações da personalidade (Arter
2008; Skolnick 1973; Singleton 1977). Bornewasser, Eckert e Willems
(1996) e Maibach (1996) examinaram os efeitos do stress no comporta-
mento violento dos polícias na Alemanha, tendo concluído que existe
uma forte associação entre o nível de stress sentido, a consequente frus-
tração e a agressividade dos elementos policiais. Burke e Mikkelsen
(2005), num estudo com polícias noruegueses, perceberam que os agentes

17 V. Abdollahi 2002; Bakker et al. 2003; Cropanzano; Rupp e Byrne 2003; Davey,
Obst e Sheehan 2001; Jackson, Schwab e Schuler 1986; Lee e Ashforth 1996; Llorens et
al. 2006; Schaufeli e Enzmann 1998. 
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que manifestavam níveis mais elevados de cinismo eram os que eviden-
ciavam mais tendências agressivas, sendo os mais favoráveis à utilização
da força. Também Kop e colaboradores (Kop e Euwema 2001; Kop, Eu-
wema e Schaufeli 1999) e Manzoni e Eisner (2006), depois de efetuarem
investigações semelhantes, consideraram que o burnout predispõe à uti-
lização da força por parte da Polícia. É contudo necessário salientar que
a associação entre stress e agressividade, bem como as associações ante-
riormente focadas entre o stress e os outros traços de personalidade não
são automáticas, dependendo da combinação de diversos fatores que
podem, ou não, facilitar certo tipo de vivências e de comportamentos.

Tendo em consideração a importância do estudo do burnout nas forças
policiais, efetuamos uma investigação com o objetivo de conhecer o nível
de burnout, bem como as suas variações em função da idade, do tempo
de serviço e das funções, em agentes da Polícia de Segurança Pública do
Comando Metropolitano de Lisboa. Como no contexto do policiamento
decorrem atividades operacionais diferentes que determinam o desem-
penho de funções diferenciadas, procuramos também verificar se existem
diferenças relativas ao burnout em função do tipo de atividade operacional
dos elementos policiais, comparando sete grupos de polícias. 

Método

Amostra 

A amostra é constituída por 350 inquiridos do sexo masculino, com
idades compreendidadas entre os 24 e os 53 anos (média = 34,98 e desvio
padrão = 6,327), todos agentes da Polícia de Segurança Pública do Co-
mando Metropolitano de Lisboa, sendo 50 de cada um dos seguintes
grupos: Patrulheiros (P), Corpo de Intervenção (CI), Divisão de Investi-
gação Criminal (DIC), Divisão de Segurança Policial a Transportes Pú-
blicos (DSTP), Divisão de Trânsito (DT), Centro de Inativação de Explo-
sivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS) e Corpo de Segurança Pessoal
(CSP). 

Relativamente às habilitações literárias são dominantes os elementos
com habilitações até ao 12.º ano (63%), sendo os licenciados ou com fre-
quência universitária em número inferior (12%) aos que possuem habi-
litações até ao 9.º ano (25%). No que diz respeito ao estado civil cons-
tata-se a predominância dos casados ou em união de facto (76%), bem
como uma percentagem mais baixa de solteiros (20%) e uma percenta-
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gem pouco significativa de divorciados ou separados (4%). A maior parte
dos sujeitos tem filhos (representando 63% dos inquiridos) estando 24%
da amostra deslocados em serviço. Em relação à categoria profissional,
86% dos inquiridos são agentes e apenas 14% representam quadros de
chefia. A maioria dos inquiridos tem entre seis e quinze anos de serviço
na PSP, sendo a média de cerca de doze anos.

Instrumentos

Efetuamos a recolha de dados através de um questionário de caracte-
rização sociodemográfica e de atributos operacionais, devidamente au-
torizado pela Direção Nacional da PSP, tendo-se garantido a confiden-
cialidade e anonimato das respostas. 

Utilizamos também o Maslach Burnout Inventory (MBI, de Maslach e
Jackson 1981, 1997), questionário que avalia a natureza e impacto de di-
versos tipos de desgaste provocados pelo ambiente de trabalho. Contém
22 itens divididos em três subescalas (Exaustão Emocional, Despersona-
lização e Realização Pessoal), sendo cada item avaliado numa escala de
tipo Likert, que vai de «Nunca» até «Todos os dias» (numa pontuação 
de 0 até 6).

A subescala Exaustão Emocional avalia o cansaço emocional ou es-
gotamento emocional e reporta-se às sensações de esforço excessivo e de
desgaste emocional que se produzem como consequência das contínuas
interações decorrentes das situações laborais. 

A subescala Despersonalização (ou Cinismo) supõe o desenvolvi-
mento de atitudes cínicas em relação às pessoas com quem o sujeito lida
na execução das suas atividades laborais. É uma subescala diretamente
relacionada com o contexto interpessoal onde se desenvolve o trabalho
do sujeito.

A subescala Realização Pessoal avalia o grau de realização laboral do
sujeito. Quanto mais baixo for o seu valor, maior a perda de confiança
na realização pessoal, o que pode levar a uma situação de autoconceito
negativo. É uma subescala que representa a autoavaliação que o indiví-
duo faz relativamente ao seu desempenho ocupacional e pessoal. 

No que diz respeito à consistência interna do questionário, calculada
através do coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach 1951), os autores re-
portam os valores de alfa entre 0.71 e 0.90, tendo utilizado uma amostra
de 1316 indivíduos (Maslach e Jackson 1997). As qualidades psicométri-
cas do MBI têm sido amplamente analisadas e os três fatores básicos da
escala têm sido confirmados em diversas populações (Byrne 1993; Koeske
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e Koeske 1989; Leiter e Schaufeli 1996) e também entre populações de
diferentes países (Schutte et al. 2000). Na nossa amostra, o alfa de Cron-
bach apresentou valores adequados para todas as dimensões e também
para a escala total, variando entre 0,60 e 0,88. 

Resultados

Através dos resultados obtidos verificamos que 83% dos inquiridos
já foram ameaçados durante a sua atividade operacional, 86% foram alvo
de agressões verbais durante o exercício das suas funções, 51% foram ví-
timas de agressões físicas e 28% foram alvo de tiros durante o exercício
das suas funções. Nestes contextos de risco, 95% dos inquiridos já tiveram
de prestar auxílio a colegas em apuros ou agredidos.

Relativamente à motivação e satisfação em relação ao trabalho desen-
volvido, verificamos que 75% dos inquiridos se sentem motivados em
relação ao trabalho e 79% se sentem satisfeitos com o seu trabalho, o
que denota uma motivação e uma satisfação elevada em relação às fun-
ções desempenhadas. A análise correlacional efetuada (quadro 12.1) re-
vela na amostra total correlações negativas significativas entre as variáveis
«motivação em relação ao seu trabalho no momento atual» e «satisfação
com o seu trabalho no momento atual» e todas as dimensões do burnout.
Verificamos ainda correlações positivas significativas entre as referidas va-
riáveis e a realização pessoal, e uma correlação negativa significativa entre
a idade e a dimensão despersonalização. 

A análise comparativa dos sete grupos de polícias demonstrou que o
grupo dos Patrulheiros é onde se encontram os elementos mais jovens,
solteiros (56%), com menor tempo de experiência e com o maior número
de deslocados em serviço (62%). É também nos Patrulheiros que é rela-
tada maior frequência de ameaças, nomeadamente agressões verbais,
agressões físicas e auxílio prestado a colegas em apuros ou agredidos. No
que diz respeito à motivação e satisfação em relação ao trabalho, os Pa-
trulheiros e a DSTP destacam-se por apresentarem os níveis de motivação
e de satisfação mais baixos, sendo os valores mais elevados obtidos pelo
CIE, CSP e DIC. 

A análise comparativa dos grupos para as dimensões do burnout, efe-
tuada através do método One Way Anova e com recurso ao teste de Bon-
ferroni para localizar as diferenças entre grupos, revelou diferenças alta-
mente significativas entre os grupos relativamente às dimensões exaustão
emocional, despersonalização e total de burnout, não se tendo obtido di-
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ferenças significativas entre os grupos relativamente à dimensão realização
pessoal (quadro 12.2). Conclui-se que todos os grupos apresentam idêntica
realização pessoal, o que reflete um nível de realização profissional mini-
mamente adequado e positivo em todos os grupos, cujos elementos pa-
recem estar conscientes das suas competências e capacidades funcionais.
No que diz respeito à dimensão exaustão emocional, os Patrulheiros apre-
sentam os resultados médios mais elevados, seguidos da DT, da DSTP, a
seguir da DIC, depois o CI, o CSP e por fim o CIE, que apresenta uma
média muito mais baixa do que todos os outros grupos. Relativamente à
dimensão despersonalização, verificamos que os resultados mais elevados
são obtidos também pelo grupo dos Patrulheiros, seguidos da DT, da
DSTP, a seguir a DIC, depois o CSP, o CI e por fim o CIE, que apresenta
uma média muito mais baixa do que todos os outros grupos. Finalmente,
no total de burnout encontramos também resultados médios mais elevados
no grupo dos Patrulheiros, seguidos da DSTP, depois da DT, a seguir a
DIC, depois o CI, o CSP e por fim o CIE, que volta a apresentar uma
média muito mais baixa do que todos os outros grupos. 

Tentando caracterizar o burnout nos elementos policiais, efetuamos
ainda uma comparação dos resultados obtidos com outros estudos. Esta
comparação tem um valor meramente indicativo, já que as diferenças
culturais (referimo-nos aos estudos internacionais) podem influenciar de
forma decisiva as dimensões que estamos a estudar. Contudo, permitem
verificar as regularidades e as discrepâncias entre a nossa amostra e outros
grupos, contribuindo deste modo para uma melhor compreensão das di-
mensões do burnout na nossa amostra. Comparando os resultados do
nosso estudo com algumas referências internacionais, bem como com
estudos anteriores portugueses com amostras de agentes policiais, cons-
tatamos que as médias das dimensões exaustão emocional e despersona-
lização se encontram abaixo de todos os outros estudos, ainda que este
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Quadro 12.1 – Correlação entre dimensões sociodemográficas 
e dimensões do MBI

MBI Realização Exaustão MBI
Variáveis pessoal emocional Despersonalização Total

Idade 0,005 –0,061 –0,114* –0,071
Anos de serviço 0,002 –0,065 –0,101 –0,069
Anos de serviço na função atual –0,029 –0,005 –0,023 0,003
Motivação no trabalho atual 0,297** –0,456** –0,367** –0,509**  
Satisfação com trabalho atual 0,306** –0,476** –0,357** –0,522**  

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.
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Quadro 12.2 – Comparação dos grupos em função das dimensões 
do burnout

Dimensão Grupo Mínimo Máximo Média Desvio F Ppadrão

P 14 48 37,20 7,589
CI 22 48 37,50 6,591
DIC 14 48 38,52 7,282

Realização pessoal DSTP 10 48 37,92 8,156 1,006 0,421
(pode variar de DT 15 48 40,12 7,422 NS
0 a 48 pontos) CIE 15 48 39,60 7,578

CSP 6 48 38,80 8,359

Total 6 48 38,52 7,588

P 5 44 19,88 8,921
CI 2 29 11,92 6,785
DIC 0 45 16,98 11,426

Exaustão emocional DSTP 0 40 17,36 10,667 13,587 0,000***
(pode variar de DT 3 46 18,22 12,017
0 a 54 pontos) CIE 0 24 5,76 5,476

CSP 0 48 11,54 9,746

Total 0 48 14,52 10,540

P 0 19 7,64 4,702
CI 0 14 3,06 3,273
DIC 0 20 5,40 5,459

Despersonalização DSTP 0 16 5,46 4,496 10,886 0,000***
(pode variar de DT 0 24 5,94 5,902
0 a 30 pontos) CIE 0 13 1,26 2,514

CSP 0 24 3,44 4,717

Total 0 24 4,60 4,944

P 13 71 38,32 13,348
CI 6 50 25,48 11,611     
DIC 3 78 31,86 18,794     

Burnout total DSTP 4 89 32,90 17,715 10,866 0,000***    
(pode variar de DT 7 80 32,04 18,713     
0 a 132 pontos) CIE 1 66 15,42 12,416     

CSP 0 101 24,18 18,233     

Total 0 101 28,60 17,423    

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001. 
Legenda: P – Patrulheiros, CI – Corpo de Intervenção, DIC – Divisão de Investigação Criminal,
DSTP – Divisão Policial de Segurança em Transportes Públicos, DT – Divisão de Trânsito, CIE –
Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, CSP – Corpo de Segurança Pessoal.
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resultado possa ter sido influenciado por algum dos grupos que constituí-
ram a nossa amostra (quadro 12.3). No que diz respeito à dimensão reali-
zação pessoal encontramos valores médios superiores no nosso estudo. 

Verifica-se deste modo que a dimensão exaustão emocional apresenta
níveis muito semelhantes aos dos trabalhos com polícias espanhóis (Mas-
lach e Jackson 1997) e a dois estudos de 2005 com polícias portugueses
(Mendes 2005; Vieira 2005). Contudo, constata-se uma diferença mais
acentuada quando se comparam os resultados do presente trabalho não
só com o outro estudo com polícias portugueses (Silva 2002), mas tam-
bém com os dados referentes a amostras americanas e espanholas de
Schaufeli e Enzmann (1998) e de Maslach e Jackson (1997).

Analisando cada dimensão, na despersonalização os valores obtidos
têm uma média notoriamente inferior a todos os outros grupos. No que

299

Quadro 12.3 – Comparação de vários estudos sobre o burnout

Amostra Subescala Média Desvio-padrão

Total EUA Exaustão 20,99 10,75
Maslach e Jackson (1997) Despersonalização 8,73 5,89
(N = 11067) Realização Pessoal 34,58 7,11

Total Espanha Exaustão 20,86 11,30
Maslach e Jackson (1997) Despersonalização 7,62 5,81
(N = 1138) Realização Pessoal 35,71 8,08

Polícias Espanha Exaustão 15,79 11,77
Maslach e Jackson (1997) Despersonalização 9,36 5,79
(N = 149) Realização Pessoal 37,31 9,02

Polícias EUA Exaustão 17,55 10,90
Schaufeli e Enzmann (1998) Despersonalização 12,48 7,22
(N = 430) Realização Pessoal 31,88 10,19

Polícias Porto – Portugal Exaustão 19,87 10,67
Silva (2002) Despersonalização 9,15 5,92
(N = 53) Realização Pessoal 36,60 8,72

Polícias  Porto – Portugal Exaustão 15,04 10,44
Mendes (2005) Despersonalização 5,78 5,33
(N = 150) Realização Pessoal 36,00 7,82

Polícias Lisboa – Portugal Exaustão 15,22 11,03
Vieira (2005) Despersonalização 5,41 5,52
(N = 195) Realização Pessoal 37,48 8,38

Polícias Lisboa – Portugal Exaustão 14,52 10,54
neste estudo Despersonalização 4,60 4,94
(N = 350) Realização Pessoal 38,52 7,58
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se refere à dimensão realização pessoal, verificamos que os valores médios
se aproximam dos vários estudos, sendo contudo importante salientar
que os valores médios da nossa amostra são os mais elevados. Nos res-
tantes estudos portugueses, a realização pessoal é também elevada com-
parativamente aos estudos internacionais, o que sugere uma estabilidade
nos estudos portugueses.  

Discussão

Os resultados obtidos permitem concluir que o agente operacional
da PSP de Lisboa se caracteriza por um grau de realização pessoal que
pode ser considerado alto, tendo também um nível adequado de moti-
vação e de satisfação laboral. Talvez por isso, apresenta um nível de burn -
out médio. Apresenta ainda um nível de exaustão emocional moderado
e um nível de despersonalização baixo, tendo atitudes de cinismo pouco
manifestas. 

O facto de a maioria dos inquiridos não se encontrar deslocada em
serviço é um dado a considerar, na medida em que constitui certamente
um fator de estabilidade e de proteção relativamente à possibilidade de
burnout. Apesar de uma elevada percentagem dos inquiridos ter sido alvo
de ameaças ou ter estado em situações de risco durante a atividade ope-
racional, estas situações não são muito frequentes durante cada semana
de atividade, o que favorece os fatores protetores em relação ao stress pro-
fissional. Acresce que a maior parte dos respondentes refere nunca ter
sentido a necessidade de tratamento psicológico ou psiquiátrico, aparen-
tando, de um modo geral, um bom ajustamento psicológico e uma boa
rede de suporte social. A este propósito convém notar que os índices de
motivação e satisfação no trabalho apresentam igualmente valores mé-
dios/altos, o que vai de encontro ao nível de realização pessoal eviden-
ciado. Estes dados sugerem que a satisfação no trabalho se encontra as-
sociada a uma autoestima positiva, funcionando como um importante
elemento protetor relativamente ao stress laboral, o que corrobora os es-
tudos de vários autores.18

Tendo comparado os sete grupos operacionais, percebemos que em-
bora se encontrem regularidades entre os grupos, cada um deles apresenta
características únicas. Pela análise dos resultados, constata-se que o nível

18 V. Dick 2000; Kohan e O’Connor 2002; Martinova et al. 2002; Wolf e Finestone
1986; Zhao, He e Lovrich 2002. 
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de burnout difere entre os sete grupos operacionais, o que parece estar re-
lacionado com a especificidade das funções policiais desempenhadas. Ve-
rificou-se que os grupos que desempenham funções de patrulhamento
(Patrulheiros, Divisão Policial de Segurança em Transportes Públicos e
Divisão de Trânsito) se distinguem dos grupos que constituem unidades
especiais com funções mais específicas (Corpo de Segurança Pessoal,
Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, Divisão de
Investigação Criminal e Corpo de Intervenção) e são precisamente os
que desempenham funções de patrulhamento aqueles que evidenciam
maior nível de burnout e consequentemente menor realização pessoal.

Estes resultados podem ser úteis para situações de avaliação e inter-
venção relacionadas com incidentes traumáticos decorrentes da atividade
operacional, servindo igualmente para otimizar e maximizar a operacio-
nalidade dos agentes (e. g., otimização do funcionamento psicológico e
do ajustamento pessoal dos agentes, melhoria das relações interpessoais
e da comunicação efetiva entre os elementos policiais, aumento dos ní-
veis motivacionais e da performance), bem como para potenciar a efeti-
vidade e as potencialidades da organização (e. g., melhorar o funciona-
mento e a estrutura organizacional, proporcionar estratégias de mediação
e resolução de conflitos entre agentes e unidades ou equipas, promover
a eficiência entre as várias estruturas da organização, etc.).

Num contexto mais específico, os dados obtidos podem contribuir
para a compreensão do funcionamento do polícia em diversas situações
e em diversas unidades, para a redução do stress ocupacional, para garantir
o equilíbrio e o ajustamento psicológico dos agentes e das suas famílias,
para otimizar o seu desempenho profissional, para zelar pela sua saúde
mental. O estudo do burnout nos agentes policiais constitui então uma
inequívoca contribuição para a supervisão clínica dos agentes que dela
necessitem, para a intervenção em situações de crise (tão comuns na ati-
vidade policial), para o aconselhamento e a psicoterapia dos elementos
policiais que necessitem desses procedimentos, para a implementação de
programas de gestão do stress e para intervenções familiares.

Não podemos deixar de aludir ao facto de que estes dados são refe-
rentes apenas a elementos policiais do género masculino. Afigura-se assim
fundamental a realização deste tipo de pesquisa com elementos policiais
do género feminino. Parece-nos igualmente importante proceder a es -
tudos longitudinais, com um follow-up dos agentes policiais, que permi-
tam examinar a evolução do burnout em função do treino e da experiência
profissional. Outro aspeto importante é que os resultados são relativos à
região de Lisboa, o que nos leva a considerar que têm de ser efetuados
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estudos de replicação com amostras maiores e em várias regiões do país
antes de se proceder a uma generalização destas conclusões. Pensamos
que os resultados da nossa investigação têm não só importantes implica-
ções clínicas para o trabalho com elementos policiais, mas também re-
percussões na organização das forças de segurança. Constituem por isso
um estímulo para o desenvolvimento de abordagens mais integrativas re-
lacionadas com o burnout nos agentes e a sua repercussão na organização
policial. 
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