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“Numa época em que se veem realizações com as quais 

nunca se sonhou, a cada dia, o impossível se torna mais 

possível. E se é verdade que não paramos de ser 

surpreendidos por todas as extraordinárias descobertas que 

são feitas no domínio da violência, é ainda mais certo que 

descobertas aparentemente improváveis vão ser feitas no 

domínio da não-violência”. 

                                                                          (GANDHI)  



RESUMO 

 

 

Segundo o Plano Nacional de Segurança Pública, a segurança é “[...] um bem por excelência 

democrático, legitimamente desejado por todos os setores sociais, que constitui direito 

fundamental da cidadania, obrigação constitucional do Estado e responsabilidade de cada um 

de nós”. A Constituição de 1988 reconheceu os direitos à vida, à liberdade e à integridade 

pessoal, e considerou a tortura e a discriminação racial como crimes. A primeira diretriz do 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Lei n. 11.707, de 19 junho de 2008- 

PRONASCI-Brasil) expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção dos 

direitos humanos. Mas apesar desse reconhecimento formal, a violência oficial continua a ser 

usada como forma de manter a ordem social, consolidando uma ação policial violadora de 

Direitos Humanos (relatório da Anistia Internacional "Eles Entram Atirando" - Índice AI: 

AMR 19/025/2005). Desse modo, esta tese analisa o trabalho policial articulado com a 

ampliação dos direitos de cidadania, dos espaços de liberdade democrática e como medição 

para o grau de afirmação e ou negação dos Direitos Humanos no Brasil, e propõe a construção 

de uma Polícia Humana (Pós-Colonial, Pós-Abissal, Intercultural e Democrática) 
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ABSTRACT 

 

 

According to the Public National Security Plan, the security is "[…] a right by democratic 

excellence legitimately desired by all sectors of society, which is the fundamental right of 

citizenship, obligation of the constitutional state and responsibility of each one of us." The 

1988 Constitution recognized the rights of life, liberty and personal integrity, considered 

torture and racial discrimination as crimes. The prime directive of the National Security and 

Citizenship (Law No. 11,707 of June 19, 2008 - PRONASCI-Brazil) expresses the 

commitment of the Brazilian state with the promotion of human rights. But despite this formal 

recognition, official violence continues to be used as a means of maintaining social order, 

consolidating a police action violating human rights (Amnesty International report "They go 

in shooting" - AI Index: AMR 19/025/2005) . This thesis analyzes the police work combined 

with the extension of citizenship rights, the spaces of freedom and democracy as a measure 

for the degree of affirmation or denial of the Human Rights in Brazil, and proposes the 

construction of a human friendly Police Force (Post - Colonial, Post-Abyss, Intercultural and 

Democratic)  

 

 

Keywords: Citizenship. Democracy. Human Rights. Police. Public Security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMÉ 

 

 

D‟après le Plan Nacional de Sécurité Publique la sécurité c‟est: “ par excellence, un intérêt 

démocratique souhaité pour tous les secteurs sociales, ce qui constitue le droit fondamental de 

la cidadanie, un devoir de l‟état et une responsabilité de chaqu‟un de nous ” . La constitution 

de 1988 a reconnue les droits à la vie, à la liberté et à l‟integralité personnel, elle a consideré 

la torture et la discrimination raciales des crimes. La première règle du Programme Nacional 

de Sécurité avec Cidadanie (loi nº 11707, au 19 juin 2008 – PRONASCI- Brésil) exprime le 

compromis de l‟état brésilien avec l‟expansion des droits humains.Mais cependant cette 

reconnaissance formel, la violence oficiel est encore utilisée pour mantenir l‟ordre social, ce 

qui confirme une action policiale contrevenante des droits humains (rapport de L‟anistie 

International “ Ils entrent en tirent” – table de matières AI : AMR 19/025/2005) . Cette thèse 

analise le travaille policial articulé avec l‟élargissement des droits de cidadanie, des espaces 

de liberté démocratique et comme médiation pour le degré d‟afirmation ou refuse des Droits 

Humains au Brèsil et propose la construction d‟une police humaine (Post-Colonial, Post-

Abyssal, Interculturel et Démocratique ). 

 

Mots-clés: Cidadanie. Démocratie. Droits Humains. Police. Sécurité Publique. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há quase quinze anos ingressei como Assistente Social na Polícia Militar do Pará e, ao 

longo dos últimos doze anos, desde a elaboração de uma monografia
1
 para ser apresentada na 

conclusão de um Curso de Especialização em Serviço Social, tenho pautado uma reflexão 

acadêmica contínua sobre o fenômeno das relações estabelecidas pelo policial-militar, 

constitutivas ou não de um espaço de cidadania.  

Situaram-se nesse primeiro estudo as ambiguidades do existir do policial-militar, 

desvelando-o um sujeito comum, com angústias e limitações, que quer ser presença no mundo 

por meio de seu trabalho, mas ao mesmo tempo, mostra suas fragilidades na vida cotidiana; 

que trabalha no limiar entre a vida e a morte e que anseia por respeito, pela sua condição de 

pessoa humana. Todas as fortalezas e fragilidades, que permeiam a vida dos policias, 

mostraram-se por meio de suas „falas‟, de dados estatísticos, das minhas percepções, 

vivências e intervenção profissional como Assistente Social também inserida nas ações e 

atitudes da atividade policial, mas, sobretudo foi meu olhar investigativo de pesquisadora que 

se revelou com maior intensidade para buscar respostas aos meus questionamentos.  

Coube ainda refletir que, por se tratar de uma instituição militar, tem seus pilares 

básicos de sustentação fincados na hierarquia e disciplina; possuindo uma constituição 

organizacional semelhante ao modelo burocrático weberiano, principalmente no aspecto das 

normas escritas, numa organização que se baseia em uma sistemática divisão do trabalho, na 

impessoabilidade e na divisão dos cargos, segundo um princípio hierárquico. 

A formação das Polícias Militares brasileiras está pautada nos padrões do Exército e, 

apesar das indicações democráticas na carta constitucional de 1988, permanece como uma 

instituição auxiliar e reserva do Exército.  

Por seguir um parâmetro militar, o civil ao ingressar na Polícia Militar é treinado para 

a sua nova vida como militar e, para moldar sua maneira de agir, atua fortemente o Poder 

Disciplinar. 

No modelo tradicional de formação militar, o aluno seria adestrado e condicionado 

para perder seus referenciais civis e se perceber como um ser superior, como um herói 

nacional, que luta como guerreiro para a nobre missão de defesa da ordem pública e da 

                                                
1 Cristiane LIMA. Policial-Militar ser ou não ser-cidadão: uma vivência na Polícia Militar do Pará. 

Monografia apresentada no Curso de Especialização “O Serviço Social na Gestão das Políticas Sociais”, UFPA, 

1997.  
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paz social, sendo também muito utilizadas as punições para que essa assimilação torne-se 

mais rápida. 

Esse tipo de formação, aliada a outros fatores sócio-econômicos-políticos, apresentou 

como resultado os episódios divulgados nesses últimos anos, pela mídia nacional e 

internacional, como Carandiru-SP (1992), Vigário Geral–RJ (1993), Corumbiara- RO (1995), 

Eldorado dos Carajás-PA (1996), Diadema-SP (1997), além dos grupos de extermínio, 

formados em sua maioria por policiais, a chamada milícia policial. Enfim, além do Estado 

Brasileiro ter se mostrado incapaz de garantir o direito à segurança, os agentes de segurança 

tornam-se instrumentos potenciais de insegurança da população, situação claramente apontada 

no  relatório da Anistia Internacional "Eles Entram Atirando - Policiamento de Comunidades 

Socialmente Excluídas no Brasil" (Índice AI: AMR 19/025/2005). 

 De volta a minha trajetória acadêmica, no ano de 1997, ingressei no Mestrado em 

Serviço Social, priorizando como objeto de estudo as Ações e Relações Sociais dos 

Profissionais de Serviço Social da PMPA
2
, que ingressaram em 1994 no, então, criado 

Quadro Complementar de Oficiais, composto também por psicólogos e comunicadores 

sociais, caracterizando-se, na época, como a única polícia brasileira que tinha um quadro 

específico para Assistentes Sociais militares. 

A pesquisa revelou que na PMPA, as Assistentes Sociais tinham a oportunidade de 

atuar dentro dos quartéis, na relação direta com os policiais e com a comunidade, devendo 

potencializar essas relações, primando pelas mediações democráticas e participativas. Na 

ânsia de conhecer mais, após a conclusão do Mestrado em Serviço Social, emergiu a 

necessidade de perceber e analisar o trabalho dos policiais militares na democracia brasileira. 

Assim, ingressei em 2005 no programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil), com objetivo de analisar o trabalho 

policial no Brasil, desvendando os valores e contradições existentes nesse universo. Desde o 

início com orientação do Prof. Dr. José Antônio Spinelli Lindoso.  

Em 2006 fui aceita para realizar um estágio de doutoramento sob a orientação do Prof. 

Dr. Boaventura de Sousa Santos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
3
. 

O estágio foi realizado no período de janeiro de 2007 a junho de 2008, sendo excelente para a 

aquisição de conhecimentos e possibilitando uma abertura de horizonte para desvelar 

experiências de outros “mundos”, além de um novo olhar para o próprio Brasil.  

                                                
2 Dissertação de Mestrado em Serviço Social – UFPA, 2001. 
3 Recebi uma bolsa para estágio de doutoramento da CAPES, no período de janeiro a dezembro de 2007. 
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Nas investidas sobre o estudo da Democracia, parti da constatação que a Constituição 

da República Federativa Brasileira de 1988 reconheceu os direitos à vida, à liberdade e à 

integridade pessoal e considerou a tortura e a discriminação racial como crimes. Mas apesar 

desse reconhecimento formal, o aparato estatal continua a utilizar a violência para manter a 

ordem social, consolidando uma ação policial violadora de Direitos Humanos (relatório da 

Anistia Internacional "Eles Entram Atirando" - Índice AI: AMR 19/025/2005). 

Concordo com a premissa de Bobbio (2004, p. 21), “[...] direitos do homem, 

democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos 

do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as 

condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos”, mas, contraditoriamente, o século 

XXI iniciou com inúmeras atrocidades no mundo a serem cometidas em nome dos Direitos 

Humanos, da Democracia e da Paz.  

Vivemos em uma sociedade formalmente democrática, em um país que é signatário da 

maioria dos tratados e convenções internacionais de Direitos Humanos, mas que possui uma 

das maiores taxas de letalidade, seja de seus jovens, seja de seus agentes policiais resultado do 

enfrentamento perverso no cotidiano do trabalho policial.  

Assim como em diversos países do mundo, no Brasil, os registros de violações de 

direitos humanos e de violência policial elevam-se quando a atuação policial ocorre nos 

espaços da periferia das cidades, revelando a demarcação das linhas abissais na ação policial
4
.  

No Brasil, a transição da formação social escravista para a formação social de relações 

capitalistas de trabalho redefiniu sem eliminar a utilização da coerção física violenta nas 

relações entre os aparatos repressivos e a população urbana e rural brasileira, gerando o 

paradoxo brasileiro: democratizaram-se as estruturas políticas, mas a violência, 

simultaneamente, cresceu e atingiu níveis que despertam o temor na sociedade (TAVARES 

DOS SANTOS, 1997). 

A nossa sociedade ainda se encontra em um processo de consolidação da ordem 

democrática e, portanto, com urgência de compreender as estruturas e práticas sociais da 

organização policial, movimento no qual as lutas sociais contra a violência têm 

                                                
4 Mediante essa problemática, focalizo que o pensamento moderno ocidental funda-se em linhas abissais 
descritas por Santos (2007a, p.1) como “[...] sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis 

fundamentam as visíveis. As divisões invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a 

realidade social em dois universos distintos: o universo „deste lado da linha‟ e o universo „do outro lado da 

linha‟. A divisão é tal que „o outro lado da linha‟ desaparece enquanto realidade torna-se inexistente, e é mesmo 

produzido como inexistente”. Se antes está divisão acontecia entre os espaços coloniais e as metrópoles, agora na 

mesma cidade parcela da população é invisibilisada ou excluída no acesso pleno de direitos, do exercício da 

cidadania, vivendo mais a tensão da apropriação e da violência do que a tensão da regulação e emancipação. 
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desempenhado uma ação historicamente inovadora que precisa ser incorporado ao saber 

sociológico sobre a organização policial, desvendando o enigma da arma e da flor, ou seja, de 

um ofício marcado pela duplicidade entre agente do exercício do monopólio da violência 

física legítima e, simultaneamente, agente de produção de consenso (TAVARES DOS 

SANTOS, 1997). 

Situa-se, então, que a violência pode dizer respeito à coisificação do outro na relação 

de alteridade. Entendida universalmente como todo atentado aos direitos fundamentais das 

pessoas é também concebida como o ato de privar o homem de sua palavra, ato extremo 

empreendido quando não há possibilidade da palavra, do entendimento: “[...] fazer violência é 

sempre fazer calar” (Mouvemente pour une Alternative Non-violente – ANV, 1998 apud 

MENDONÇA, 2001, p. 32).  

Desse modo, esta tese objetivou analisar o trabalho policial no Brasil, articulado com 

os direitos de cidadania, com os espaços de liberdade democrática e com o grau de afirmação 

e ou negação dos Direitos Humanos no Brasil. 

Ao analisar o Brasil, segui o pensamento de Mondaini (2009), pois não há como se 

pensar a história do país no século XXI fora da estrada aberta, em 1948, pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: uma estrada que seja capaz de revelar por completo o 

caráter indissociável existente entre democracia e direitos humanos, visto que, nos dias atuais, 

é impossível não se dar conta de que a condição elementar para que possa ser identificada 

uma democracia – ou dito de outra maneira, para se avaliar o quão democráticos são um 

Estado e uma sociedade – vincula-se à defesa, garantia e promoção dos direitos humanos em 

sua totalidade assumida desde a segunda metade do século XX.  

Nesse caminho, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que “[...] a 

República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”, logo expressa de 

maneira veemente seu comprometimento com a democracia e com os direitos fundamentais. 

Seguindo esse percurso, a primeira diretriz do Programa Nacional de Segurança com 

Cidadania (Lei n. 11.707, de 19 junho de 2008, que alterou a Lei no 11.530, de 24 de outubro 

de 2007) expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção dos direitos 

humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate 

sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de 

diversidade cultural. Porém, os casos de violações de direitos humanos por parte dos policiais 

continuam a ocorrer, necessitando de um mergulho profundo neste universo de trabalho 

profissional na ordem democrática brasileira. 
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Posto isso, informo que no primeiro capítulo abordo a questão dos Direitos Humanos, 

desde a sua emergência no período pós-guerra até a sua configuração numa ordem excludente 

global. Aponto um dos principais debates sobre os Direitos Humanos, que é sobre a sua 

universalidade e, em seguida, mostro a entrada dessa questão no Brasil, em especial seu foco 

nas denúncias das violações de Direitos Humanos cometidas pelo Estado Brasileiro. 

Considero importante destacar esse entendimento sobre as manifestações e 

representações da violência e do medo existentes “do e no” trabalho policial como potenciais 

empecilhos para a construção da esfera pública democrática, sedimentando diferenças sociais 

e contribuindo para o afastamento da população do espaço público. 

Ainda no primeiro capítulo, situo os dilemas da democracia brasileira, iniciando com 

reflexões sobre o conceito de democracia e a possibilidade de convergência de estados 

democráticos com sociedades fascizantes. Em seguida, focalizo a democracia brasileira, desde 

a sua emergência após o período autoritário, desvelando suas atuais características: de baixa 

intensidade e tutelada.  

No segundo capítulo apresento um pouco da história da Polícia Militar no Brasil, em 

especial da Polícia Militar do Pará, por ser meu foco da pesquisa de campo. Apresento a sua 

estruturação e aspectos reflexivos sobre os processos de socialização que o indivíduo sofre ao 

ingressar na carreira policial militar. 

O campo de pesquisa sobre a polícia no Brasil é novo em termos de estudos e 

produções acadêmicas e, conforme a pesquisa bibliográfica realizada, ela iniciou-se 

concomitantemente com a abertura democrática, ou seja, na metade da década de oitenta
5
.  

Atualmente constitui-se como um campo já consolidado, com grupos de pesquisas em 

diversas universidades brasileiras, mas, apesar disso, a ação policial continua semear 

exemplos de completo desrespeito aos princípios dos direitos humanos, como os dois casos 

recentes divulgados na mídia (televisiva e eletrônica): o do menino João, uma criança três 

anos de idade que foi morta no Rio de Janeiro, em 2008, dentro com carro com a mãe, vítima 

de uma ação brutal, desmedida e letal da polícia, que ainda “justificou” a ação dizendo ter 

confundido o carro, ou seja, independente da reação os policias chegaram atirando para matar; 

e o da morte de um policial militar por afogamento ocorrida no mês de outubro de 2008 

(16.10.2008), durante no início do curso de Ronda Tática Metropolitana no Pará
6
 e o universo 

                                                
5
 Registro uma produção acadêmica nos anos anteriores, o livro Política e Segurança (1974), de Heloisa 

Fernandes, resultado de sua “dissertação de mestrado em Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo em dezembro de 1972” 

(FERNANDES, 1974:p. 25) 
6 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u457174.shtml>. Acesso em: 17 out.2008.  
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nebuloso que envolveu essa morte. Reflito nesta tese quais os limites e as possibilidades da 

articulação entre direitos humanos e trabalho policial.  

No terceiro capítulo, focalizo o debate sobre a segurança pública no Brasil, após a 

abertura democrática. Primeiramente apresento o contexto nacional, para depois centrar a 

análise no estado do Pará, que será o espaço de minha pesquisa de campo. Em decorrência 

disso, apresento, ainda, nesse capítulo como se constitui o Sistema de Segurança Pública no 

Pará e as experiências dos Conselhos de Segurança, dialogando sobre as possibilidades de 

uma ação policial democrática. Desvelo algumas contradições na política de segurança 

pública no Brasil e questiono a situação dos policiais de poderem ser tanto violados como 

violadores de Direitos Humanos. 

O quarto capítulo será composto pelo resultado da pesquisa de campo. A pesquisa de 

campo foi realizada no período de janeiro a junho de 2009, sendo composta 

fundamentalmente por dois modelos de questionários aplicados, em seu conjunto, a setenta e 

oito (78) policiais militares da Polícia Militar do Pará. A seleção dos policiais militares para 

aplicação dos questionários foi aleatória, porém procurou abarcar diversos segmentos 

profissionais da instituição policial militar e com diferentes tempos de serviço. A partir da 

análise da pesquisa de campo será apresentada a proposta para a construção do que nomeio 

uma Polícia Humana, com características pós-coloniais, pós-abissais, interculturais e 

democráticas.  

Busco nesta tese a construção de um “conhecimento-emancipação” (SANTOS, 2005, 

p. 107) para o âmbito da ação policial, entendendo como um conhecimento que deve-se 

traduzir em  autoconhecimento e em sabedoria de vida. 

Focalizo ainda o Direito como um produto das relações sociais e que a luta pela 

dignidade humana constitui-se “[...] la razón y la consecuencia de la lucha por la democracia 

y por la justicie” (FLORES
7
, p. 20). A contribuição à pesquisa sociológica, que esta tese 

objetiva oferecer, está na análise do trabalho policial no Brasil, desvendando os valores, as 

contradições e os significados presentes neste universo, utilizando um olhar privilegiado sobre 

as dimensões da Violência, da Cidadania, da Democracia e dos Direitos Humanos, tão 

necessários para construção de outra polícia: uma Polícia Humana. 

                                                
7 Citação extraída do texto do Professor Doutor Joaquim Herrera Flores, intitulado Direitos Humanos: uma visão 

crítica, disponível, em formato PDF, em: <http://www.fiadh.org/inicio.htm>, acessado em dezembro de 2006, 

sem referência da data da produção do texto. 
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CAPÍTULO I: DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA – ENTRE O SONHO E A 

REALIDADE   

 

1.1 REFLEXÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS 

 

1.1.1 A emergência dos Direitos Humanos 

 

 

No dizer de Hannah Arendt, “[...] os direitos humanos não são um dado, mas um 

construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução” 

(ARENDT apud PIOVESAN, 2002, p. 40). E no mesmo sentido, afirma Ignacy Sachs:  

 

Não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de que a ascensão dos direitos é fruto 
de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, em um processo 

histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e aspirações se 

articulam em reivindicações e em estandartes de luta antes de serem reconhecidos 

como direitos. (SACHS apud PIOVESAN, 2002, p. 40). 

 

 

A história da humanidade é permeada por momentos de violência e desrespeito à 

dignidade da pessoa humana, desde as violências sofridas na Idade Média, com o 

estabelecimento dos privilégios da nobreza e a servidão dos trabalhadores, até as “[...] 

agressões sofridas pelos índios da América Latina com a chegada dos europeus, estando aí 

igualmente o nascedouro das violências contra a pessoa humana” (DALLARI, 2008, p.10). 

Ao final da Idade Média, no século XIII, aparece a grande figura de São Tomás de 

Aquino que, tomando a vontade de Deus como fundamento dos direitos humanos, condena as 

violências e discriminações, dizendo que o ser humano tem Direitos Naturais que devem ser 

sempre respeitados, chegando a afirmar o direito de rebelião dos que forem submetidos a 

condições indignas. Mas a fundamentação teológica dos direitos humanos foi usada 

maliciosamente, para sustentar que os direitos dos reis e dos nobres decorriam da vontade de 

Deus e assim estariam justificadas as discriminações e injustiças sociais (DALLARI, 2008). 

Os séculos XVII e XVIII foram marcados por lutas contra esses privilégios, 

primeiramente os grandes filósofos políticos reafirmaram a existência dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, sobretudo os direitos à liberdade e à igualdade. E em 

seguida, a burguesia, com poder econômico, associa-se a plebe para destruir os privilégios da 

nobreza e do clero. O ponto culminante dessas lutas foi a Revolução Francesa.  
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No ano de 1789, colocado o poder nas mãos da burguesia, foi publicada a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando, no artigo primeiro, que “todos os homens 

nascem e permanecem livres e iguais em direitos”, mas, ao mesmo tempo, admitindo 

“distinções sociais”, as quais, conforme a Declaração, deveriam ter fundamento na “utilidade 

comum”. Logo, foram achados os pretextos para essas distinções, instaurando-se uma nova 

forma de sociedade discriminatória com novas classes de privilegiados, estabelecendo-se 

enorme distância entre as camadas mais ricas da população, pouco numerosas, e a grande 

massa dos mais pobres (DALLARI, 2008, p. 10-11). 

O século XX foi marcado por duas guerras mundiais e pelo horror do genocídio 

concebido com projeto político e industrial (SALES apud PIOVESAN, 2002, p. 40). Na 

Segunda Guerra foi a primeira vez, na história contemporânea, em que os exércitos atacaram 

diretamente a população civil e também foram lançadas as bombas atômicas contra as cidades 

de Hiroshima e Nagasaki.  

Vários fatos terríveis foram o grande motivo para a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), para a revisão das leis que regem as guerras (Convenções de Genebra) 

e a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A Declaração foi 

elaborada também com o propósito de substituir um sistema de proteção às minorias, criado 

depois da Primeira Grande Guerra, mas que se mostrou inútil contra as atrocidades cometidas 

na nova guerra. Assim, era necessário estabelecer uma nova forma de os países e as pessoas 

se relacionarem
8
.  

É nesse cenário que se desenha o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como 

paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Dessa forma, 

se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria 

significar a sua reconstrução (SALES apud PIOVESAN, 2002, p. 40). 

Nesse sentido, em 10 de dezembro de 1948 é aprovada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, como marco do processo de reconstrução dos direitos humanos e de um 

novo período na história da humanidade. Segundo Piovesan (2002), ela introduz a concepção 

contemporânea de direitos humanos, caracterizada pela universalidade e indivisibilidade 

desses direitos, pois a partir da aprovação da Declaração Universal de 1948, começa a se 

desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros 

tratados internacionais voltados à proteção de direitos fundamentais.   

                                                
8 Baseado no módulo 1 do Curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, promovido pela Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil. 
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Segundo Cárdia, Adorno e Poleto (2003), durante as primeiras décadas da Declaração 

foi conferida prioridade à implementação de direitos civis e políticos. O debate sobre direitos 

humanos, em particular sobre o direito à integridade física, ganhou força entre fins dos anos 

de 1970 e dos de 1980, resultando tanto em grande visibilidade das sistemáticas violações de 

direitos de dissidentes políticos em muitos países e regimes em todo o mundo, como na 

emergência de uma rede internacional de organizações não-governamentais de direitos 

humanos. 

Em 1993, ocorre a Convenção Mundial de Viena que reforça a característica 

indivisível dos direitos humanos e reitera a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu 

§ 5°, afirma: “[...] Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-

relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de 

forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase” (PIOVESAN, 2002, p. 

45). 

Segundo Bobbio (2004), sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há 

democracia, logo perguntamos: os Direitos Humanos estão protegidos e garantidos? 

Onde? 

 

 

A linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, que é 

emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que demandam 

para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos materiais e morais; mas 

ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito 

reivindicado e o direito reconhecido e protegido. (BOBBIO, 2004, p.29). 

 

 
 

 

1.1.2 Direitos Humanos na Ordem Excludente Global  

 

  

O forte padrão de exclusão socioeconômico constitui um grave comprometimento às 

noções de universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. O alcance universal dos 

direitos humanos é mitigado pelo largo exército de excluídos, que se tornam supérfluos em 

face do paradigma econômico vigente, vivendo mais no “Estado da Natureza” que 

propriamente no “Estado Democrático de Direito”.  

Por sua vez, o caráter indivisível desses direitos é também mitigado pelo esvaziamento 

dos direitos sociais fundamentais, especialmente em virtude da tendência de flexibilização de 

direitos sociais básicos, que integram o conteúdo de direitos humanos fundamentais. Como 

acentua José Eduardo Faria: 



29 

 

[...] os serviços públicos essenciais nos campos da educação, saúde, moradia, 

transporte ou até mesmo de segurança, convertidos em objeto de ambiciosos 
programas de privatização, passam a ser comercializados como uma mercadoria 

qualquer, formalizados por contratos de caráter estritamente mercantil e apropriados 

por organizações empresariais exclusivamente voltadas ao lucro. (FARIA apud 

PIOVESAN, 2002, p. 64). 

 

No dizer de Amartya Sen (2008, p. 23): “[...] A privação da liberdade econômica, na 

forma da pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa indefesa na violação de outros 

tipos de liberdade”. Resultando que a negação da liberdade econômica pode gerar a negação 

da liberdade social e política e vice-versa.  

Alicerçada por Flores (p.17), considero que: 

  

[...] Los derechos humanos no pueden ser entendidos unicamente como normas 

internacionales de dudosa aplicabilidad en un contexto de globalizacion 

depredadora y genocida. Los informes anules del PNUD sobre reparto mundial de 

la riqueza (mejor seria decir, de la pobreza) es de uma elocuencia aplastante. Los 
derechos humanos son algo mas que ditas “declaraciones” y “pactos”. Son el 

conjunto de procesos (normativos, institucionales y sociales) que abren y 

consolidan espacios de lucha por la dignidade humana .  

 

Dessa forma, observa-se que os fortes padrões de exclusão social contemporâneos, 

intensificados com a expansão da globalização neoliberal comprometem a credibilidade das 

normas de direitos humanos. Como diz Piovesan (2002, p.75), o terceiro milênio reserva 

como maior débito e desafio a incorporação dos direitos humanos, como paradigma central de 

uma ordem mais democrática e igualitária, nos planos local, regional e global.  

Nesse mesmo terceiro milênio, segundo Santos (2007), há o predomínio do Fascismo 

Social, entendido como “a ausência total de cidadania, como uma forma de negação da 

dignidade humana, da transformação do cidadão em um objeto descartável, de um 

menosprezo total pela vida humana constituída e na sua aspiração por uma sociedade melhor". 

(SANTOS, 2007, p.295). 

Dessa forma, ele diz: “[...] Penso que o mundo hoje vive cada vez mais numa condição 

de grande desigualdade social entre países ricos e pobres, e em cada país entre ricos e pobres” 

(SANTOS, 2007, p.295). 

Sobre o panorama brasileiro, refaço as perguntas de Milton Santos (2007, p. 19): 

“Quantos habitantes, no Brasil, são cidadãos? Quantos nem sequer sabem que não o são?”. 

Concordo com ele, quando diz que, sem dúvida, a cidadania se aprende, porém “[...] 

ameaçada por um cotidiano implacável, não basta à cidadania ser um estado de espírito ou 
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uma declaração de intenções. Ela tem o seu corpo e os seus limites como uma situação social, 

jurídica e política” (SANTOS, 2007, p. 20). 

Sobre esse cotidiano implacável, cito Oliveira (2004):  

 

[...] Da plataforma da desigualdade histórica, anti-republicana e anti-democrática, 

uma nova e intransponível desigualdade se “alevanta” (desculpe Camões, por 

utilizar seu belo e arcaico verbo) : 60 % da população economicamente ativa (PEA) 

se ocupa de tarefas “informais” – agora o substantivo não engana: destituído de 

formalidade pelo bom Aurélio, sem-forma – onde sequer o contrato mercantil existe. 

Não juridificável, enquanto no ano de 2003 cresceu em 5% o número de novos 

milionários, sobre uma taxa de crescimento global da economia brasileira de - 0,2. 

Reclame para o bispo, dizia-se na sociedade colonial. E agora? Uma mercadoria 

não-juridificável: o que é? O narcotráfico. Como se cobra uma dívida 

injuridificável? Pela violência física, Rocinha e Casa de Custódia. (OLIVEIRA, 
2004, p. 19). 

 

 

Mas nem tudo está perdido, e seguindo a aposta de Santos (2003), sobre a construção 

de uma política multicultural de direitos humanos, ainda, é possível transformar a 

“linguagem” dos direitos humanos, atendendo as esferas globais e locais, sendo um 

mecanismo de inclusão social: 

  

[...] Pretendo apontar as condições que permitem conferir aos direitos humanos tanto 

o caráter global quanto a legitimidade local, para fundar uma política progressista de 

direitos humanos – direitos humanos concebidos como a energia e a linguagem de 

esferas públicas locais, nacionais e transnacionais atuando em rede para garantir 

novas e mais intensas formas de inclusão social. (SANTOS, 2003, p. 432). 

 

 

Para o seu próprio reconhecimento e legitimidade, considero que os direitos humanos 

devem ser pensados como indivisíveis e interdependentes, subsidiando a superação do 

tratamento da “questão social” ou das mazelas do sistema capitalista, como um “caso de 

polícia”, contribuindo para a construção de um mundo onde os direitos humanos sociais e 

econômicos sejam efetivamente reconhecidos e protegidos. 

 

 

 

 

1.1.3 Direitos Humanos: Universalidade e Interculturalidade 

 

“A minha tese é que, enquanto forem concebidos como direitos humanos universais, 

os direitos humanos tenderão a operar como localismo globalizado - uma forma de 

globalização hegemônica. Para poderem operar como forma de cosmopolitismo, 

como globalização contra-hegemônica, os direitos humanos têm de ser 

reconceitualizados como multiculturais”. (SANTOS, 2003. p.438). 
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Outro debate sobre os Direitos Humanos é sobre a sua universalidade. Segundo Lima 

Jr. (2001), há pelo menos duas acepções para o termo da universalidade dos direitos humanos. 

A primeira, surgida na Antiguidade, que teve seu apogeu com a consagração da Revolução 

Francesa, atribui validade absoluta, portanto eterna, aos direitos humanos. Nessa acepção, 

devido à natureza humana, todos os homens teriam certos direitos garantidos, seja por uma 

força cósmica, por Deus ou pela razão. 

Na segunda acepção destacada por Lima Jr. (2001), o termo universalidade dos 

direitos humanos refere-se a um processo histórico pelo qual os direitos humanos são válidos 

e exigíveis em toda parte, num determinado tempo, em função das lutas sociais vivenciadas 

ao longo dos séculos.  

Sobre o sentido da universalidade, cito Casaldáliga (2002): 

 

[...] Todo homem – e toda mulher! – tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecido como pessoa perante a lei.  

Independentemente do sexo, da cor, da idade, do credo, do país, do grau de 

escolaridade ou até de grande cidadania, santos ou criminosos, nenéns ou 

vovozinhos, sendo gente – apenas gente, todo homem e toda mulher são pessoas. 

E devem ser reconhecidos como tais na vida de casa e da rua, na família e na 

sociedade, no trabalho e no lazer, na política e na religião. Também nos canaviais e 

nas carvoarias. Também nas penitenciárias e sob os viadutos. Diante dos olhos dos 

transeuntes e ante as câmeras de televisão. Em todos os lugares, pois, deste redondo 

planeta azul que é a Terra. 
[...] – Não é um cara; é uma pessoa. Não é uma vagabunda; é uma pessoa. Não é um 

estrangeiro; é uma pessoa; não é um mendigo (para brincar de fogo com ele!); é uma 

pessoa. (Uma pessoa, senhora juíza!). (CASALDÁLIGA, 2002, p.85, grifos do 

autor). 

 

 

No movimento por uma globalização contra-hegemônica emergente, a proposta dos 

direitos humanos opera como um cosmopolitismo, reconhecendo todas as lutas sociais e, não 

apenas as ocorridas no mundo ocidental e procura a sobreposição dos valores eurocêntricos, 

por valores humanos verdadeiramente universais, que podem ser construídos por meio de 

diálogos interculturais.  

Um dos caminhos para construção desses diálogos é o procedimento que Panikkar e 

Santos (apud NUNES, 2004) designam de hermenêutica diatópica, que permite transformar os 

topoi ou lugares comuns próprios de uma cultura – que, por serem lugares comuns, 

correspondem a pressupostos não interrogados – em argumentos, a partir da confrontação com 

os topoi de outra cultura. O processo assenta na ideia da incompletude de cada cultura – que 

Panikkar representa por meio da sua metáfora das janelas, que apresenta as diferentes culturas 

como janelas que permitem olhar o mundo e vê-lo de maneiras parcialmente convergentes, 

mas não coincidentes e nunca completas.  
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Um exemplo de hermenêutica diatópica é entre o topos dos direitos humanos na 

cultura ocidental, o topos do dharma na cultura hindu e o topos da umma na cultura islâmica 

[...] (SANTOS, 2003, p.444).  

Segundo Panikkar (1984), dharma: 

 

[...] é o que sustenta, dá coesão e, portanto, força, a uma dada coisa, à realidade e, 

em última instância, aos três mundos (triloka). A justiça dá coesão às relações 
humanas; a moralidade mantém a pessoa em harmonia consigo mesma; o direito é o 

princípio do compromisso nas relações humanas; a religião é o que mantém vivo o 

universo; o destino é o que nos liga ao futuro; a verdade é a coesão interna das 

coisas [...] Um mundo onde a noção de Dharma é central e quase omnipresente não 

está preocupado em encontrar o 'direito' de um indivíduo contra outro ou do 

indivíduo perante a sociedade, mas antes em avaliar o carácter dharmico (correcto, 

verdadeiro, consistente) ou adharmico de qualquer coisa ou acção no complexo 

teantropocósmico total da realidade. (PANIKKAR, 1984, p.39 apud SANTOS, 

2003, p. 445). 

 

 

Vistos a partir do topos do dharma, os direitos humanos são incompletos na medida 

em que não estabelecem a ligação entre a parte (o indivíduo) e o todo (o cosmos), ou dito de 

forma mais radical, na medida em que se centram no que é meramente derivado, os direitos, 

em vez de se centrarem no imperativo primordial, o dever dos indivíduos de encontrarem o 

seu lugar na ordem geral da sociedade e de todo o cosmos.  

Por outro lado e inversamente, visto a partir do topos dos direitos humanos, o dharma 

também é incompleto, dado o seu viés fortemente não-dialético a favor da harmonia, 

ocultando, assim, injustiças e negligenciando totalmente o valor do conflito como caminho 

para uma harmonia mais rica.   

 

[...] conceito de umma refere-se sempre a entidades étnicas, linguísticas ou religiosas 

de pessoas que são o objecto do plano divino de salvação. [...] a partir do topos dos 

direitos humanos individuais, é fácil concluir que a umma sublinha demasiadamente 

os deveres em detrimento dos direitos e por isso tende a perdoar desigualdades que 

seriam de outro modo inadmissíveis, como a desigualdade entre homens e mulheres 
ou entre muçulmanos e não-muçulmanos. [...]. 

O reconhecimento de incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo 

intercultural. (SANTOS, 2003, p. 447). 

 

 

Conforme indica Santos (2003), pela sua própria natureza, a hermenêutica diatópica é 

um trabalho de colaboração intercultural e não pode ser levada a cabo a partir de uma única 

cultura ou por uma só pessoa. A hermenêutica diatópica requer não apenas um tipo de 

conhecimento diferente, mas também um diferente processo de criação do conhecimento. Ela 

exige uma produção de conhecimento coletiva, participativa, interativa, intersubjetiva e 

reticular, uma produção baseada em trocas cognitivas e afetivas que avançam por intermédio 
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do aprofundamento da reciprocidade entre elas. Em suma, a hermenêutica diatópica privilegia 

o conhecimento-emancipação, em detrimento do conhecimento-regulação, e pode ser pensada 

em um sentido amplo para as diversas dimensões da vida e do ser social, possibilitando outro 

viver e modo de ser no mundo. 

A emergência desta nova forma de ser e estar no mundo pressupõe disponibilidade 

para o diálogo, que pode ser potencializada pela busca de um multiculturalismo progressista, 

este por sua vez possui cinco condições por Santos (2003) para que ele exista, tais quais: 

 

1- Da completude à incompletude 

[...] O verdadeiro ponto de partida do diálogo é o momento de frustração ou de 

descontentamento com a cultura a que pertencemos, um sentimento por vezes difuso 

de que a nossa cultura não fornece respostas satisfatórias para todas as nossas 

questões, perplexidades ou aspirações. [...] 

[...]O objetivo central da hermenêutica diatópica é precisamente fomentar auto-

reflexividade a respeito da incompletude cultural. 

2- Das versões culturais estreitas às versões amplas  

[...]Das diferentes versões de uma dada cultura deve ser escolhida para o diálogo 

intercultural a que representa o círculo de reciprocidade mais amplo, a versão que 
vai mais longe ao reconhecimento do outro.  [...] 

3- De tempos unilaterais a tempos partilhados 

[...]O tempo do diálogo intercultural não pode ser estabelecido unilateralmente. 

Cabe a cada comunidade cultural decidir quando está pronta para o diálogo 

intercultural. [...] 

Se o tempo para iniciar o diálogo intercultural tem de resultar de uma convergência 

entre as comunidades culturais envolvidas, o tempo para terminar ou suspender deve 

ser deixado á decisão unilateral de cada comunidade cultural.  

4- De parceiros e temas unilateralmente impostos a parceiros e temas escolhidos 

por mútuo acordo 

[...] a hermenêutica diatópica tem de centrar-se não nos “mesmos” temas, mas nas 
preocupações isomórficas, em perplexidades e desconfortos que apontam na mesma 

direção apesar de formulados em linguagens distintas e quadros conceituais 

virtualmente incomensuráveis. O importante é a direção, a noção e o sentimento de 

incompletude da cultura.  

5- Da igualdade ou diferença à igualdade e diferença. 

[...]A hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do seguinte imperativo 

transcultural: temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; 

temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. 

(SANTOS, 2003, p.455-458, grifos do autor). 

 

 

Cabe salientar a importância da percepção e respeito pelas diferenças culturais e/ou 

identitárias, pois como diz Sen (2007, p.46), “[...] a ilusão da identidade única é muito mais 

responsável pela cisão dos seres humanos do que o universo de classificações plurais e 

diversificadas que caracterizam o mundo em que realmente vivemos”. 

Considero importante pensar sobre as referências identitárias no processo de trabalho 

policial, tanto internamente, ou seja, dentro da própria organização policial, quanto 

externamente, na sua relação com a sociedade, ou seja, na ação policial. E aponto questões 

que subsidiaram o percurso seguido na elaboração desta tese, tais quais:  quais as esferas de 
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diálogo no trabalho policial? Como elas são processadas? A dinâmica da hermenêutica 

diatópica poderá ser uma alternativa para fomentar o diálogo e uma ação policial 

intercultural?  

 

 

1.1.4 Direitos Humanos no Brasil  

 

 

Nas décadas de sessenta e setenta, o Brasil vivia sob o jugo autoritário do Estado, que 

violava direitos fundamentais e utilizava de violência arbitrária contra pessoas e grupos. Para 

denunciar esses atos apareceram os primeiros grupos organizados em defesa dos Direitos 

Humanos. Conforme Pinheiro e Mesquita Neto (s/d, p.01), “[...] as primeiras comissões de 

direitos humanos foram fundadas a partir dos anos 1970 e chamaram a atenção para a tortura 

e assassinatos de dissidentes e presos políticos, fazendo revelar as condições gritantes das 

prisões brasileiras”.  

Nos anos oitenta e noventa, entretanto, o aumento da criminalidade e da insegurança, 

agora sob um regime democrático, levou indivíduos e coletividades a se voltarem contra a 

defesa dos direitos humanos, sob o pretexto que esses serviam mais aos criminosos e aos 

delinquentes do que às vítimas, criando a célebre frase “Direitos Humanos: Defesa de 

Bandidos”, que é utilizada até o presente dia, por programas televisivos e pela população em 

geral quando quer efetuar a crítica contra as ações e organizações de defesa de Direitos 

Humanos. 

Na década de noventa
9
, já em “tempos democráticos”, vários acontecimentos 

colocaram em pauta as violações de direitos humanos que, cometidas pelo Estado Brasileiro, 

continuavam a acontecer sistematicamente, em especial, pelas suas organizações policiais 

estaduais.  

Com o objetivo de limitar, controlar e reverter as graves violações de direitos humanos 

e implementando uma recomendação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada 

em Viena em 1993, o governo do, então, presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu 

                                                
9 A partir da Constituição de 1988, foram ratificados pelo Brasil importantes instrumentos internacionais de 

Direitos Humanos: a) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; b) a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; c) o Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; d) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 

24 de janeiro de 1992; e) a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; f) a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 

1995. (PIOVESAN, 1999, p. 246). 
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integrar como política de governo a promoção e realização dos direitos humanos, propondo 

um plano de ação para direitos humanos. Em 7 de setembro de 1995, o Presidente anunciava: 

"[...] Chegou a hora de mostrarmos, na prática, num plano nacional, como vamos lutar para 

acabar com a impunidade, como vamos lutar para realmente fazer com que os direitos 

humanos sejam respeitados" (PINHEIRO, MESQUITA NETO, s/d, p. 03).  

 

“Em 13 de maio de 1996, em meio ao trauma causado pelo massacre em Eldorado 
dos Carajás10, no estado do Pará, o governo Fernando Henrique Cardoso lançou o 

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH. Foi o primeiro programa para 

proteção e promoção de direitos humanos da América Latina e no terceiro no 

mundo, elaborado em parceria com a sociedade civil, sob a coordenação de José 

Gregori, chefe de gabinete do Ministro da Justiça, Nelson Jobim, responsável pela 

preparação do Programa” (PINHEIRO , MESQUITA NETO, s/d, p. 04). 

 

 

Entre as críticas recorrentes ao plano está o realce, nele, aos direitos civis e políticos, 

sendo entendido como pressupostos garantidores dos outros direitos (sociais, econômicos e 

culturais).  Conforme justifica Pinheiro e Mesquita Neto:  

 

[...] dada à extrema carência da apropriação dos direitos fundamentais mais básicos, 

aqueles chamados de primeira geração (os direitos civis e políticos) é legítimo que 

um plano de governo decida dar prioridade à promoção desses direitos. Sem a 
proteção desses direitos a sociedade civil sempre terá dificuldades de organizar-se e 

de mobilizar-se em defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais, tendo em 

vista a ameaça de impunidade, do arbítrio das polícias, das violações à integridade 

física dos cidadãos, que ainda perdura sob a democracia. (PINHEIRO; MESQUITA 

NETO, s/d, p. 05). 

 

 

É pertinente pontuar que na experiência clássica vivida por outros países, como 

Inglaterra, França e Estados Unidos, assistiu-se, de maneira não linear e, também, não ao 

mesmo tempo para todos, ao reconhecimento dos direitos civis (as liberdades individuais), 

nos séculos XVII e XVIII; dos direitos políticos (a igualdade política), no século XIX; e dos 

direitos sociais (a igualdade social).  

No século XX, porém, no caso brasileiro, essa sequência foi invertida, tendo sido os 

direitos sociais primeiramente reconhecidos pelo Estado brasileiro no tempo em que os 

direitos civis e políticos não eram garantidos, em boa parte dos anos 1930 e 1940, assim como 

entre a metade da década de 1960 e o início da década de 1980 (MONDAINI, 2009).   

Dessa forma, ressalta-se que apesar da reconhecida importância de salvaguarda dos 

direitos civis e políticos em um país que viveu sob o jugo colonial e passou por um regime 

                                                
10 Esse caso foi amplamente divulgado na mídia brasileira e internacional, tratava-se de uma desobstrução de via 

interditada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que no confronto com a Polícia Militar do 

Pará resultou na morte de 19 trabalhadores do MST. (nota minha) 
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ditatorial, onde a questão social foi tratada como “caso de polícia”, observo que essa opção 

também possibilitou que no senso comum os direitos humanos fossem percebidos como 

“direitos de bandidos”, sendo criticados por grande parte da população brasileira. Logo, urge 

redimensioná-los, pois esse é um país com acentuada desigualdade social, onde convive a 

democracia com o fascismo social
11

, onde muitos não têm nem o que comer, vestir e dormir, 

vivendo em “inferno”. 

 

[...] Hoje, nos nossos dias, o Inferno deve ser assim, um local grande e vazio, e nós, 

cansados de estar a pé, com uma torneira a pingar água que não se pode beber, 

esperamos algo sem dúvida terrível e nada acontece e continua a não acontecer nada. 

Como pensar? Já não se pode pensar, é como estar morto. Alguns sentam-se no 

chão. O tempo passa gota após gota. (PRIMO LEVI, 1958, p. 21). 

 

 

Dessa forma, sem desmerecer, em hipótese alguma, as enormes lutas dos movimentos 

de defesa de direitos humanos para as garantias e respeito dos direitos civis e políticos, afirmo 

que deve haver cada vez mais o envolvimento e compromisso para a garantia dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Pois como assevera Trindade “[...] a pobreza extrema 

constitui, em última análise, a negação de todos os direitos humanos” (apud LIMA JR., 2001, 

p. 85). 

Considero a poesia de Primo Levi (1958): 

 

SE ISTO É UM HOMEM 

Vós que viveis tranquilos 

Nas vossas casas aquecidas, 

Vós que encontrais regressando à noite 

Comida quente e rostos amigos: 

Considerai se isto é um homem 

Quem trabalha na lama 

Quem não conhece a paz 

Quem luta por meio pão 

Quem more por um sim ou por um não 
Considerai se isto é uma mulher, 

Sem cabelos e sem nome 

Sem mais forces para recorder 

Vazios os olhos e frio o ragaço 

Como uma rã no Inverno. 

Meditai que isto aconteceu: 

Recomendo-vos estas palavras. 

Esculpi-as no vosso coração 

Estando em casa andando pela rua; 

Repeti-as aos vossos filhos. 

Ou então que desmorone a vossa casa, 

Que a doenças vos entreve, 
Que os vossos filhos vos virem a cara. 

 (PRIMO LEVI, 1958, p. 7). 

                                                
11 Ver SANTOS (2003c) e (2007). 
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1.2 DILEMAS DA DEMOCRACIA BRASILEIRA  

 

1.2.1 Reflexões sobre Democracia e Estado de Direito 

 

 

Nesse tópico, parto dos questionamentos desenvolvidos pelo professor Boaventura de 

Sousa Santos (2003a), quais sejam:  

 

[...] existirá um conceito unívoco de democracia? Será possível explicar, por meio 

de uma teoria geral, todos os diferentes processos políticos do sistema mundial que 

podem ser identificados como processos de democratização? Será a democracia um 

dispositivo de regulação social ocidentocêntrico ou um instrumento de emancipação 

social potencialmente universal? (SANTOS, 2003a, p. 59). 

 

 

A discussão sobre a democracia, conforme expressa Dahl (2009), existe há cerca de 

2.500 anos, e os 25 séculos em que tem sido discutida, debatida, apoiada, atacada, ignorada, 

estabelecida, praticada, destruída e depois, às vezes, restabelecida aparentemente não 

resultaram em concordância sobre algumas das questões fundamentais sobre a democracia.  

Mas será realmente tão velha a democracia? Muitos norte-americanos e outros 

acreditam que a democracia começou há duzentos anos, nos Estados Unidos. Outros, cientes 

de suas raízes clássicas, afirmariam que ela teria começado na Grécia ou na Roma antiga 

(DAHL, 2009). 

Para Francisco Oliveira (2004), qualquer que tenha sido a transmissão da ideia de 

democracia dos gregos para o Ocidente que se tornava capitalista – e o colonialismo tornou-se 

um sistema mundial –, a democracia moderna, desde logo, já não correspondia exatamente ao 

governo de todos. O caráter intrinsecamente concentrador do novo sistema propõe 

imediatamente uma assimetria de poder entre os cidadãos que dificilmente traduz um governo 

de todos. 

No artigo Poliarquias e a (in) efetividade da lei na América Latina, O‟Donnel (2000) 

cita que vários autores questionam a propriedade de se aplicar o rótulo “democracia” à 

maioria dos países da América Latina, argumentando que há visões distintas de democracia, 

uma visão da democracia como um tipo de regime político, independente das características 

do estado e da sociedade. Outros autores, ao contrário, veem a democracia com um atributo 
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sistêmico, dependente da existência de um grau significativo de igualdade socioeconômica 

e/ou de uma organização social e política geral orientada para a realização dessa igualdade
12

. 

Há uma ligação estreita entre democracia e certos aspectos da igualdade entre 

indivíduos que são postulados não apenas como indivíduos, e sim como pessoas legais e em 

consequências como cidadãos, isto é, como portadores de direitos e obrigações que derivam 

de seu pertencimento a uma comunidade política e de lhes ser atribuído certo grau de 

autonomia pessoal e, consequentemente, de responsabilidade por suas ações. 

Conforme O‟Donnel (2000, p. 42) “desde Platão e Aristóteles, sabemos que a 

igualdade formal é insuficiente. Logo, fica evidente para as autoridades políticas, que para 

esses direitos não serem “puramente formais” são necessárias medidas equalizadoras”. Mas 

em muitos países latino-americanos, essas medidas “equalizadoras” não passaram de ações 

paternalistas e de pouco alcance das classes populares. Nesses países podem ser identificadas 

várias deficiências para a construção do Estado de Direito, entre elas, O‟Donnel (2000, p.44-

45) destaca: 

 Falhas na legislação vigente. 

 Aplicação da Lei. 

 Relações das burocracias com os “cidadãos comuns”. 

 Acesso ao Judiciário e a processos justos. 

 Ilegalidade pura e simples. 

 

Sobre o Estado de Direito, cito extratos da “Carta aos Brasileiros
13

” lida pelo jurista 

Goffredo da Silva Telles Jr., em 8 de agosto de 1977, no interior da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP). 

  

Proclamamos que o Estado legítimo é o Estado de Direito, e que o Estado de Direito 
é o Estado Constitucional.  

O Estado de Direito é o Estado que se submete ao princípio de que Governos e 

governantes devem obediência à Constituição. 

[...] 

O Estado de Direito se caracteriza por três notas essenciais, a saber: por ser 

obediente ao Direito; por ser guardião dos Direitos; e por ser aberto para as 

conquistas da cultura jurídica.  

[...] 

Os outros Estados, os Estados não constitucionais, são os Estados cujo Poder 

Executivo usurpa o Poder Constituinte. São os Estados cujos chefes tendem a se 

julgar onipotentes e oniscientes, e que acabam por não respeitar fronteiras para sua 
competência. São os Estados cujo Governo não tolera crítica e não permite 

contestação. São os Estados-Fim, com Governos obcecados por sua própria 

segurança, permanentemente preocupados com sua sobrevivência e continuidade. 

São Estados opressores, que muitas vezes se caracterizam por seus sistemas de 

                                                
12 Para análise no texto, O‟Donnel optou pela primeira definição. 
13 Disponível em: < http://www.amigosdolivro.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=4577> Acesso em: 23 

mai. 2009. 
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repressão, erguidos contra as livres manifestações da cultura e contra o emprego 

normal dos meios de defesa dos direitos da personalidade.  

Esses Estados se chamam Estados de Fato. Os otimistas lhes dão o nome de Estados 

de Exceção. Na verdade, são Estados Autoritários, que facilmente descambam para 

a Ditadura.  

[...] 

Destituídos de Poder Legítimo, os Estados de Fato duram enquanto puderem contar 

com o apoio de suas forças armadas.  

Sustentamos que os Estados de Fato, ou Estados de Exceção, são sistemas 

subversivos, inimigos da ordem legítima, promotores da violência contra Direitos 

Subjetivos, porque são Estados contrários ao Estado Constitucional, que é o Estado 
de Direito, o Estado da Ordem Jurídica.  

[...] 

Por exemplo, em lugar dos Direitos Humanos, a que se refere a Declaração 

Universal das Nações Unidas, aprovada em 1948; em lugar do habeas corpus; em 

lugar do direito dos cidadãos de eleger seus governantes, esses Estados e Sistemas 

colocam, frequentemente, o que chamam de Segurança Nacional e Desenvolvimento 

Econômico.  

Com as tenebrosas experiências dos Estados Totalitários europeus, nos quais o lema 

é, e sempre foi, “Segurança e Desenvolvimento”, aprendemos uma dura lição. 

Aprendemos que a Ditadura é o regime, por excelência, da Segurança Nacional e do 

Desenvolvimento Econômico. O Nazismo, por exemplo, tinha por meta o binômio 
Segurança e Desenvolvimento. Nele ainda se inspira a ditadura soviética.  

Aprendemos definitivamente que, fora do Estado de Direito, o referido binômio 

pode não passar de uma cilada. Fora do Estado de Direito, a Segurança, com seus 

órgãos de terror, é o caminho da tortura e do aviltamento humano; e o 

Desenvolvimento, com o malabarismo de seus cálculos, a preparação para o 

descalabro econômico, para a miséria e a ruína.  

[...] 

A consciência jurídica do Brasil quer uma cousa só: o Estado de Direito, já.
14

  

 

 

Ao versar sobre o Estado de Direito, primeiramente, O‟Donnel (2000) mostra que este 

é um termo controvertido, o seu significado mínimo é que qualquer que seja a legislação 

existente, ela é aplicada de forma justa pelas instituições estatais, ou seja, sem levar em 

consideração diferenças de classe, condição social ou poder dos participantes. 

 Não basta que certos atos, sejam regidos pela lei, isto é, que eles ajam secundum 

legem, em conformidade com o que uma dada legislação prescreve. Esses atos podem impor a 

                                                

14 Antes de sua leitura, a “CARTA” foi subscrita pelos seguintes  Signatários – Lançadores: José Ignácio 

Botelho de Mesquita, Professor Titular da Faculdade Direito da USP; Fábio Konder Comparato, Professor 
Titular da Faculdade Direito da USP; Modesto Carvalhosa, Professor da Faculdade Direito da USP e Presidente 

da Associação dos Docentes da USP; Dalmo de Abreu Dallari, Professor Titular da Faculdade Direito da USP e 

Presidente da Comissão Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de SP; Mário Simas, Vice-Presidente da Comissão 

Justiça e Paz; Ignácio da Silva Telles, Professor da Faculdade de Direito da USP; Tércio Sampaio Ferraz, 

Professor da Faculdade de Direito da USP; Gláucio Veiga, Professor da Faculdade de Direito da USP e da 

Faculdade Direito do Recife; Mário Sérgio Duarte Garcia, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados de SP; 

Antônio Cândido de Mello e Souza, Professor Titular da USP; André Franco Montoro, Professor Catedrático da 

PUC e Senador; José Carlos Dias, Advogado, Consultor Jurídico da Comissão Justiça e Paz, da Cúria 

Metropolitana de SP; Hélio Bicudo, Procurador da Justiça de SP; Dom Cândido Padim, Bispo de Bauru, 

Bacharel pela Faculdade de Direito da USP; entre muitos outros. 
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aplicação de uma lei discriminatória e/ou que viole direitos básicos, ou a aplicação seletiva de 

uma lei contra alguns, enquanto outros são arbitrariamente isentos delas. 

Estado de Direito não é apenas um amontoado de normas legais, mesmo que elas 

tenham sido adequadamente promulgadas; ele é um sistema legal. Dessa forma, o Estado de 

Direito pode ser visto como um governo de Estado Democrático com base legal. Isso implica 

um sistema legal que é ele próprio democrático em três sentidos.  O primeiro, o de que ele 

preserva as liberdades e garantias políticas da poliarquia. Segundo, o de que ele subsidia os 

direitos civis de toda a população. E terceiro, no sentido de que estabelece redes de 

responsabilidade e accountability. 

A característica específica do estado de Direito, como um atributo do aspecto legal de 

um Estado democrático, em contraste com todos os tipos de governo autoritário, é a existência 

de uma rede completa de accountabilities definidas legalmente que impõe que ninguém seja 

de legibus solutus. Ou seja, a democracia não é só um regime político (poliárquico), mas 

também um modo particular de relacionamento, entre Estado e cidadãos e entre os próprios 

cidadãos, sob um tipo de Estado de Direito que, além da cidadania política, preserva a 

cidadania legal e uma rede completa de accountability. 

Um Estado legal democrático forte – que efetivamente estenda seu poder regulatório 

sobre a totalidade de seu território e por todos os setores sociais – é um correlato crucial de 

uma sociedade forte. Inversamente, a inefetividade dos direitos civis, seja sob o governo 

autoritário, seja sob um Estado legal fraco, obstrui a capacidade de ação que a lei atribui 

nominalmente a todos.  

O‟Donnel (2000) chama a atenção para a dimensão fraca dos direitos civis na América 

Latina, além da fraqueza de republicanismo, dessa forma, aponta que importante tarefa de 

levar a cabo lutas liberais pela efetividade de direitos civis formais e universalistas para todos.  

Para colaborar com essas ideias, temos também Costa (2004), afirmando que as 

violações aos direitos civis demonstram a precariedade do Estado de Direito nos países da 

região. Este implica a ideia de que os agentes estatais agirão em conformidade com que 

prescreve a legislação e todos receberão tratamento igual perante a lei. No caso da América 

Latina, embora ainda existam leis e regulamentos discriminatórios contra minorias políticas 

(como mulheres, grupos indígenas e detentos), as maiores deficiências do Estado de Direito 

dizem respeito à aplicação desigual da lei e aos abusos cometidos pelos agentes estatais. Tais 

deficiências, portando, dizem respeito muito mais à aplicação da lei do que à existência 

formal de direitos e garantias individuais. 



41 

Para Costa (2004), a consolidação do Estado de Direito implica a ideia de 

accountability, ou seja, o princípio segundo o qual as ações dos agentes estatais, eleitos ou 

não, devam ser, de alguma forma, controladas e submetidas à avaliação dos cidadãos. 

Accountability acarreta a noção de responsabilidade, controle e transparência. Por 

responsabilidade entende-se que os agentes estatais encarregados de tomar decisões serão 

responsabilizados jurídica, política e administrativamente se algo der errado. O conceito 

também inclui “[...] a ideia de que todas as ações dos agentes estatais serão controladas e 

estarão, de fato, sujeitas a inspeções por parte das agências encarregadas de controle e 

fiscalização, bem como por parte da sociedade civil. Isso implica dizer que todos os atos 

desses agentes estatais seguirão procedimentos transparentes” (COSTA, 2004, p. 27). 

No caso brasileiro, o constituinte de 1988 quis „bradar a todos os ventos‟ que o Estado 

de Direito que estava sendo fundado deveria ser qualificado como democrático, portanto 

instituição de um Estado Democrático. Isso foi a motivação maior da própria existência da 

Assembleia Nacional Constituinte. “[...] Mas o desejo constituinte não foi o de instituir apenas 

um Estado Democrático, mas sim um Estado Democrático de Direito”, que traz como 

pressupostos a inclusão social e a inclusão política, ensejando uma participação efetiva do 

povo por meio, por exemplo, de mecanismos de democracia semi-direta (RODRIGUES; 

ANJOS FILHO
15

). 

É necessário um processo de luta constante e inesgotável para a concretização de um 

Estado Democrático de Direito no Brasil, tornando efetivo o enunciado do artigo 1º da 

Constituição Federal de 1988:  

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: I a soberania; II a cidadania; III a dignidade da pessoa 
humana; IV os valores sociais do trabalho; V o pluralismo político. Parágrafo único. 

Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

 

É preciso buscar a emergência de “[...] uma sociedade decente, uma sociedade, na qual 

as instituições não humilhem as pessoas” (MARGALIT, 1996, p.1 apud O‟DONNEL, 2000, 

p. 55). Perspectiva possível de ser pensada em um Estado Democrático de Direito. 

 

 

                                                
15 Texto disponível em <http://www.ibec.inf.br/geisa.pdf>. Acesso em: 05 set. 2009., sem paginação e sem 

referência ao ano de sua produção. 
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1.2.2 Estados democráticos e sociedades fascizantes 

 

 

Segundo Santos (2003c), estamos a assistir a emergência do Fascismo Social, sendo 

que essa emergência não significa um regresso ao fascismo das décadas de 1930 e 1940, pois, 

para o autor, o fascismo de hoje não é um regime político, é antes um regime social e 

civilizacional. Assim, em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo, ele 

trivializa a democracia a ponto de se tornar desnecessária, ou sequer vantajoso, sacrificá-la 

para promover o capitalismo, entrando um período em que coexistem os Estados 

democráticos com sociedades fascizantes. São quatro as principais formas de fascismo social:  

 

1- Fascismo do apartheid social 

- Significa a segregação social dos excluídos mediante a divisão das cidades em 

zonas selvagens e zonas civilizadas, onde para se defenderem, as zonas civilizadas 

transformam-se em castelos neofeudais, enclaves fortificados característicos das 

novas formas de segregação urbana- cidades privadas, condomínios fechados, 

comunidades muradas. E ainda há uma atuação diferenciada do Estado conforme 

nessas zonas. Nas zonas civilizadas, o Estado atua de forma democrática, 
comportando-se como um Estado protetor, ainda que muitas vezes ineficaz e não 

fiável. Nas zonas selvagens, ele atua de uma forma fascizante, comportando-se 

como um Estado predador, sem a menor consideração, nem sequer na aparência, 

pelo Estado de direito. 

2- Fascismo Para-Estatal 

Tem a ver com a usurpação das prerrogativas estatais (como sejam a coerção e a 

regulação social) por parte de actores sociais bastante poderosos, os quais – 

frequentemente com a cumplicidade do próprio Estado – ora neutralizam, ora 

complementam o controlo social produzido pelo Estado. Ele comporta duas 

dimensões: o fascismo contratual e o fascismo territorial.   

3- Fascismo da insegurança 
Consiste na manipulação discricionária do sentimento de insegurança das pessoas e 

dos grupos sociais vulnerabilizados pela precariedade das pessoas e dos grupos 

sociais vulnerabilizados pela precariedade de emprego ou por acidentes ou 

acontecimentos desestabilizadores. Daqui advém uma angústia crónica em relação 

ao presente e ao futuro para um grande número de pessoas, que assim reduzem 

radicalmente as suas expectativas e se dispõem a suportar fardos enormes em troca 

de obtenção de um decréscimo mínimo do risco e da insegurança.   

4- Fascismo Financeiro 

É o tipo de fascismo que controla os mercados financeiros e a sua economia de 

casino. É o mais pluralista de todos, na medida em que os fluxos de capital resultam 

das decisões de investidores individuais ou institucionais espalhados pelo mundo 

inteiro, que nada têm em comum para além do desejo de maximinar os seus activos. 
Justamente por ser a mais pluralista, esta é também a forma mais perfídia de 

fascismo, porquanto o seu tempo-espaço é, de todos, o mais adverso a qualquer tipo 

de deliberação e de intervenção democrática. (SANTOS, 2003c, p.23). 
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Nesse sistema democrático-fascizante, as ameaças à democracia apresentam-se sob 

novas formas. Lembro uma análise do quadro brasileiro realizada por Francisco Oliveira 

(2004):  

 

[...] A ameaça à democracia no Brasil não vem da falta de institucionalização, da 

permanente tutela das Forças Armadas que foi um longo pesadelo talvez afastado 

para sempre, de insurreições e rebeliões, de partidos e formações políticas 

autoritárias, à esquerda como à direita – neste caso sempre foi à direita vivandeira de 

quartéis, à frente a triste UDN. Agora ela provém do núcleo mais duro do 

capitalismo globalizado com sua incoercível tendência a avassalar o Estado, a 

dilapidar as relações entre as classes, a tornar intransponível a desigualdade, 

retirando o terreno comum de interesses e aspirações capaz de construir a 

comunicação e o consenso pelo dissenso; no passado, muitas das crises e das 

impossibilidades da democracia no Brasil deveu-se à disputa de sentido e da 
hegemonia sobre o projeto nacional. Agora, as burguesias abandonaram a utopia de 

uma nação e portanto já não disputam nada com as classes dominadas: apenas 

deixam à incapacidade do Estado exercer o último de seus atributos, o poder de 

polícia, mesmo este fortemente abalado pela crise financeira do Estado, entre 

Rocinhas e Casas de Custódia. Parte importante das classes dominadas, sobretudo o 

operariado assalariado, devastado pelo desemprego e pela reestruturação produtiva, 

deixou apagar-se o fogo que roubou nas décadas da ditadura: agora contentam-se 

com diretorias de estatais e de fundos de pensão; o imenso exército “informal” não 

contesta as classes dominantes: trabalha na aparência de que seus adversários são os 

consumidores. Com o abandono da política pelas classes dominantes, os dominados 

são, paradoxalmente, enclausurados no âmbito da política institucional, dos partidos, 

e aprendem os malabarismos recorrentes da dominação. Mas a política “policial”, no 

dizer de Rancière
16

, é irrelevante. (OLIVEIRA, 2004, p.20-21, grifos meus).  

 

 

Constitui-se, então, fundamental pensar a democracia além do modelo liberal 

excludente e perceber que os princípios democráticos, tais como: de justiça, de liberdade e de 

igualdade, tão violados nesse modelo, podem ser respeitados em outros espaços e sob outras 

formas, em locais onde os processos de autoridade possam ser mais partilhados, lembrando 

como nos indica Santos (2008
17

), que: 

 

[...] Fora do mundo e da cultura ocidentais há outras formas de democracia 

(democracia multicultural) que devem ser valorizadas, como, por exemplo, o 

governo autónomo das comunidades indígenas das Américas, da Índia, da Austrália 

e da Nova Zelândia e o governo das autoridades tradicionais em África ou dos 

panchayats na Índia. Não se trata de aceitar criticamente qualquer destas formas de 

democracia, mas antes de tornar possível a sua inclusão nos debates sobre o 

aprofundamento e radicalização da democracia. 

 

 

                                                
16

 N.A. O filósofo francês Jacques Rancière (n. 1940, Argélia) é Professor Emérito de Estética e Política na 

Universidade de Paris VIII, onde lecionou de 1969 a 2000.  
17 Material de aula do Prof. Doutor Boaventura no programa de doutoramento Democracia no Século XXI do 

Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia na Universidade de Coimbra-Portugal (CES-FEUC). 
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Buscar formas e alternativas para democracia constitui-se uma demanda para o século 

XXI, sendo oportuno lembrar que na tradição marxista faz parte a ideia de articulação entre 

democracia representativa e democracia direta (COUTINHO, 1980). E, ainda, como já 

abordado, a ideia de superação da democracia liberal para uma democracia socialista, onde 

prevaleçam os interesses coletivos, construindo a unidade na diversidade. Porém, na realidade 

brasileira, identifica-se que isso ainda é um ideal a ser buscado, devendo-se fomentar a 

horizontalidade, aumentando cada vez mais os espaços de autoridade partilhada, e concordar 

com Santos (2007:294
18

), que a “[...]a minha concepção de socialismo é de democracia sem 

fim”. 

 

 

1.2.3 Democracia Brasileira 

 

1.2.3.1 Abertura democrática 

 

 

Para tratarmos da abertura democrática brasileira, deve-se mentalizar as palavras de 

Coutinho (1980, p.32), que assinala que as transformações políticas e a modernização 

econômica-social no Brasil foram sempre efetuadas no quadro de uma “via prussiana”, ou 

seja, “por meio da conciliação entre frações das classes dominantes, de medidas aplicadas de 

cima para baixo, com a conservação de traços essenciais das relações de produção atrasadas 

(latifúndio) e com a reprodução (ampliada) da dependência ao capitalismo internacional”. 

Para caracterizar esse quadro brasileiro, Coutinho (1980) exemplifica:  

 

[...] quem proclamou nossa Independência política foi um príncipe português, 

permanecendo como classe dominante do Império a mesma da época colonial, 

depois quem capitalizou os resultados da proclamação da República foi a velha 

oligarquia agrária. Depois a Revolução de 30, cooptou alguns setores mais radicais 

das camadas médias urbanas, floresceu a burguesia industrial, o Estado Novo, 

assegurou pela repressão e demagogia a neutralização da classe operária, 

preservando o pode latifundiário. (COUTINHO, 1980, p. 32-33). 

 

Segundo Santos (2006, p.248), o Brasil teve uma das independências mais 

conservadoras e oligárquicas e com ela foram criando condições para o “[...] colonialismo 

                                                
18 Entrevista concedida em junho de 2007, publicada na Revista Cronos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais  da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-Brasil, v. 8, n. 1, janeiro a junho de 2007.   
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externo suceder o colonialismo interno, para ao poder colonial suceder o colonialismo 

interno”.  

Conforme teoriza Coutinho (1980, p.33), o ápice da “modalidade de „via prussiana‟ 

(LÊNIN; LUKÁCS) ou de revolução restauração (GRAMSCI)” foi no regime militar, 

mediante a criação das condições políticas para implantação no Brasil de uma modalidade 

dependente de capitalismo monopolista de Estado, excluindo, ao máximo, das decisões 

políticas as grandes massas da população.    

Ainda como consequência dessa “via prussiana”, Coutinho (1980, p.33) ressalta a 

geração de uma debilidade histórica da democracia no Brasil, onde, mesmo em período 

considerados formalmente liberais (em especial 1945-1964), os partidos políticos e os 

organismos de massa tenderam quase sempre a ser “correias de transmissão” do Estado. E 

piorando a situação “as tendências à auto-organização popular, quando não eram diretamente 

reprimidas, sofriam a dura concorrência de um Estado que apresentado como um “benfeitor”, 

relacionava-se diretamente com indivíduos atomizados e não com organizações coletivas”.  

Situo um extrato do documento-base da Ação Popular
19

 em 1963:  

 

[...] 

Para nós, o que caracteriza a dominação do estatismo, que tanto pode se dar em um 

mundo capitalista, quanto em nome de uma perspectiva socialista, não é tanto o fato 

que de o Estado tudo possuir, mas sim o fato de que este Estado não seja realmente o 

resultado da convergência das vontades populares. O que nos define face à função 

do Estado não é o fato de ser maior ou menor proprietário ou interventor, mas sim o 

fato de ser ou não resultado da participação efetiva das forças sociais, 

essencialmente das forças do trabalho. 

[...] 
A socialização da propriedade é o processo de democratizar a distribuição e o uso 

dos bens decorrentes do trabalho humano, impedir sua função de dominação e, 

assim, criar bases para uma real democratização do poder. Essas opções face à 

propriedade, ao poder e ao Estado, têm as suas justificativas na ordem técnica, isto é, 

                                                
19

No início da década de 1960, a ascensão da Juventude Universitária Católica no movimento estudantil 

traduziu-se na conquista do comando da UNE (União Nacional dos Estudantes). Nesse momento, aliou-se com o 

Partido Comunista Brasileiro. Inaugurou-se uma hegemonia que se estenderia, por intermédio da AP, ao longo 

da década. Foi nessa conjuntura precisa que a práxis jucista, ultrapassando e entrando em choque com os limites 

tolerados, gerou a citada reação da hierarquia da Igreja Católica. Pelos limites de atuação em uma estrutura 

eclesial e por conta dos atritos com a hierarquia, pautou-se a criação de uma organização laica, que, em vez de 

ter como elemento de coesão a confissão religiosa, aglutinasse por motivos políticos. Em 1962, foi desencadeada 

uma série de reuniões com esse objetivo. Em menos de um ano, estaria constituída a Ação Popular. Foi na 

segunda reunião, ocorrida em junho de 1962, que o movimento adotou o nome “Ação Popular” e a sigla AP. O 

documento que convocou essa reunião qualificou a nova organização como “um grupo ideológico não-
confessional [...], um movimento amplo, com ideologia definida, englobando todos os setores de atividade, 

visando a se constituir numa expressão de um pensamento organizado, definido e orientador da luta 

revolucionária pela emancipação nacional” (GARCIA, 1979 apud DIAS, 2008, p. 170). O congresso de fundação 

ocorreu em fevereiro de 1963, na Bahia. Aprofundando o caminho teórico que vinha sendo trilhado, aprovou-se 

o Documento base, que orientou a organização nesse período e que exerceu influência até a conjuntura 

imediatamente posterior ao golpe militar de 1964.  

. 
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mudar a ordem de como resolver para todos os homens os seus problemas e atender 

às suas necessidades, quando se concilia com a perspectiva de moral social 

fundamentada na afirmação de que a relação básica para o homem não pode ser a de 

dominação.  (AÇÃO POPULAR apud MONDAINI, 2009, p. 54-55). 

 

Em 1964, um golpe de estado civil-militar inaugura um sombrio período da história 

brasileira, marcado pela suspensão de direitos civis e políticos, pela perseguição e morte de 

intelectuais, artistas, estudantes e políticos, por uma série de violações de direitos humanos.  

Com o golpe de 1964, foi ceifado em pleno processo de maturação um aprendizado 

democrático arduamente iniciado em 1945, mas que só conseguiu se desenvolver de maneira 

ampliada no decorrer dos anos 1950, quando uma expressiva gama de sujeitos sociais 

começou a se mobilizar reivindicando melhores condições materiais de vida e transformações 

nos padrões dominantes de organização social e econômica da nação. E “[...] nos seus 21 anos 

de existência a Ditadura Civil-Militar brasileira conseguiu construir uma nação desenvolvida 

no plano econômico, ao mesmo tempo em que acentuava os níveis de desigualdade social e 

regional” (MONDAINI, 2009, p. 57-58).   

Destaca-se como ato marcante, na história política da democracia brasileira, o discurso 

proferido por Ulysses Guimarães
20

, em 13 de maio de 1978, em um comício na sede do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Campo Grande, quando estava em uma 

caravana para convocar o povo a votar por mudanças em 15 de novembro. A eleição para 

presidente continuava de forma indireta, o governo militar apoiava o general Figueiredo e o 

MDB estava apoiando a candidatura do também general Euler Bentes Monteiro. Relata 

Gerivaldo Alves Neiva
21

 que estava presente naquele momento histórico. 

 

[...] A polícia militar já nos esperava no Campo Grande. Fomos cercados e 
colocados sentados no meio da praça. Cães nos vigiavam. [...] Lá por volta das 7 ou 

8 horas da noite, continuávamos cercados pelos cães da polícia militar quando 

percebemos a movimentação da polícia em frente a sede do MDB e alguém gritou: 

Ulysses está chegando! Ficamos de pé, mas os cães não permitiram nosso avanço. 

Não foi possível ver a cena de perto e ouvir o diálogo que se passou, mas conta a 

história que Ulysses e sua comitiva enfrentaram os militares e seus cães com bravura 

e determinação. Dizem que Ulysses teria agido com autoridade e exigindo respeito 

ao líder da oposição, rompendo a barreira de policiais militares. Minutos mais tarde, 

Ulysses apareceu na janela da antiga sede do MDB e proferiu um discurso histórico. 

 
 

Conforme narra Mondaini (2009, p.77), Ulysses Guimarães enfrentou de peito aberto 

policiais militares armados de fuzis com baionetas e acompanhados de cães pastores alemães, 

                                                
20 Ulysses Guimarães em 1973 lançou-se como “anticandidato” à presidência da República, nas eleições que 

seriam disputadas de maneira indireta, por intermédio do colégio eleitoral, em janeiro de 1974. 
21 Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Coité – Bahia. 
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que tentavam impedi-lo de chegar até a sede do partido. Nesse discurso, ele cunha uma das 

suas frases mais famosas: “Baioneta não é voto e cachorro não é urna”. 

 

 

Fig. 01- Ulysses Guimarães.
22

 

 

Meus amigos que aqui estão, 

Brasileiros que aqui não puderam vir e estão lá fora, mas que, apesar disso, em todo 

o Brasil, ouvem o pregão do MDB pela liberdade e pela democracia, 

Soldados da minha pátria que foram aqui convocados - sei que contra a consciência 

de vocês, que são do povo - para impedir que o povo aqui chegassem. Mas vocês 

nos ouvem como assistência e são juízes de que quem defende vocês somos nós, 

porque a verdadeira autoridade não vem dos homens, vem da lei, que é igual para 

todos e não pode discriminar entre os brasileiros. 
Meus prezados amigos, 

Enquanto ouvíamos as vozes livres que aqui se pronunciaram, ouvíamos também o 

ladrar dos cães policiais lá fora. O que se falou aqui é a linguagem da História, da 

tradição, do passado, dos Tiradentes, dos cassados, em cuja frente está o exemplo 

extraordinário do líder sacrificado Alencar Furtado. 

O ladrar, essa manifestação zoológica, é do arbítrio, da prepotência, que haveremos 

de vencer, não nós do MDB, mas o povo brasileiro. 

Meus amigos, foi uma violência, foi, mas uma violência estúpida, inútil e imbecil. 

Eles nos ajudam e em muito. Se nós fizéssemos aqui um comício, seria um grande 

comício, não há dúvida, mas com uma repercussão talvez regional. Amanhã, ao 

amanhecer, os brasileiros vão ler os jornais, vão ver as metralhadoras e os cães, 
impedindo que brasileiros pacíficos exercitem um direito que está na Carta 

Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. 

Nós não temos armas. Sou Presidente Nacional do MDB e já percorri este país oito 

vezes, de cidade em cidade, cercado pelas multidões. Não porto arma nenhuma 

(batendo no bolso e abrindo o paletó). Não tenho, meus amigos, protetores e guardas 

(gritos: "tem o povo", "tem o povo!"). Eu não me assusto mais, meus amigos. Tive 

em Pernambuco os cachorros e os cavalos do governador Moura Cavalcanti: luz 

apagada, pedras na praça quando realizávamos as nossas concentrações. Mas, meus 

amigos, o MDB, é como a clara: quanto mais bate, mais cresce. Os cães ladram mas 

a caravana passa. 

[...] 

Quero dizer a vocês: 13 de maio de 1888, então o Brasil evitou a divisão de dois 
Brasis - o Brasil branco que oprimia e o Brasil negro que era oprimido. Mas, quase 

90 anos depois, nós temos as mesmas servidões e as mesmas discriminações. Não 

                                                
22 Disponível em: <http://gerivaldoneiva.blogspot.com/2008/12/crnica-da-semana.html>. Acesso em: 24.05. mai. 

2009. 
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temos política neste país porque para haver política é preciso o povo e isso que aí 

está não tem a substância, o respaldo e o apoio do povo. 

[...] 

A inexistência do habeas corpus é testemunha de que há injustiça, ilegalidade, 

arbítrio, nesta nação. 

[...] 

Baianos, marchemos para a vitória a 15 de novembro. Baioneta não é voto e 

cachorro não é urna. (GUIMARÃES, 1978, p.80, grifos meus). 

 

 

Em 1980 inicia-se o processo de abertura (1980-1985) e a campanha pelo retorno das 

eleições diretas para presidência da República, entre 1983 e 1984, foi considerado o maior 

movimento cívico da história brasileira. Porém, a Emenda Constitucional, que previa o 

retorno das eleições diretas para a presidência da República, foi derrotada na Câmara dos 

Deputados. 

Desse modo, o Brasil se vê, mais uma vez, diante de uma eleição indireta, na qual 

caberia ao Colégio Eleitoral a responsabilidade de eleger o sucesso do general João Batista 

Figueiredo – o último presidente do ciclo militar. Iniciado o processo sucessório, as forças 

oposicionistas e governistas começam a se articular. De um lado, o então governador de 

Minas Gerais, Tancredo Neves (1910-1985), é lançado candidato oficial do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Do outro lado, o Partido Democrático Social 

(PDS) se vê diante da ausência de consenso em torno da candidatura do ex-governador de São 

Paulo, Paulo Maluf.  

Escolhido este último, a Frente Liberal do PDS forma uma dissidência que passa a 

apoiar o candidato do PMDB, indicando como candidato à vice-presidência, José Sarney, que 

acabara de renunciar à presidência do PDS em função do predomínio das teses malufistas: 

nascia a Aliança Democrática. Formadas as duas chapas, o Colégio Eleitoral elege Tancredo o 

novo presidente do Brasil, no dia 15 de Janeiro de 1985.  

Porém, na véspera da sua posse, em 15 de março, Tancredo é submetido a uma 

cirurgia de emergência – a primeira de uma série de sete operações –, vindo a falecer no dia 

21 de março. No seu lugar, assume o vice José Sarney. Como isso, o país assiste ao início de 

um ciclo democrático, tendo como presidente aquele que foi um dos maiores líderes do 

regime autoritário (MONDAINI, 2009).  

 No processo de transição democrática um marco foi a promulgação da Constituição de 

1988, chamada de “Constituição Cidadã”, que incorpora e reconhece os direitos humanos 

como uma pilar da sociedade democrática brasileira, entretanto, como afirma Mondaini 

(2009): 
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[...] se no plano jurídico-formal o Brasil dá um verdadeiro salto de qualidade no que 

diz respeito à defesa e garantia dos direitos humanos, alguns obstáculos começam a 

ser erguidos para a sua efetivação no campo prático, isso é, para a sua aplicação na 

realidade social concreta, pois, na contramão, começa a chegar ao país no início dos 

anos 1990 um conjunto de ideias que advogavam a redução dos gastos sociais do 

Estado, ideias estas já colocadas em prática, desde uma década antes, na Inglaterra 

de Margaret Thatcher e nos Estados Unidos da América de Ronald Reagan. 

(MONDAINI, 2009, p. 98). 

 

 Assim, segundo Mondaini (2009) sobre um capitalismo dependente, enraizado 

historicamente na tradição ibérica patrimonialista, caracterizada pela constante utilização da 

coisa pública para a realização de interesses privados, incidirá o receituário imposto por um 

conjunto de fórmulas econômicas que haviam entrado em crise no final do século XIX. Este 

ideário fundamentava-se no pressuposto central de que cabia ao mercado, um mercado livre 

das ingerências dos poderes públicos, o papel crucial de gestão da economia, trazendo como 

conseqüência a diminuição drástica das funções socioeconômicas desempenhadas pelo 

Estado.  

Desta forma, será para Mondaini (2009), dentro de um contexto definido pela tensão 

existente entre um “Brasil legal” orientado pela avançada Constituição de 1988 e um “Brasil 

real”, condicionado pelo impacto das fórmulas econômicas defensoras do Estado mínimo 

sobre um capitalismo de natureza patrimonialista que o Brasil chegará ao final do século XX, 

tendo o desafio de reduzir os elevados níveis de desigualdade social existentes.  

 De outra parte, concomitante com a reprodução dos índices da desigualdade social, 

crescerá de forma vertiginosa, o fenômeno da violência urbana. E segundo Mondaini (2009, p. 

99) parece ser inquestionável que a desigualdade social cria um terreno próprio para a 

reprodução incessante da violência urbana, constituindo-se numa sua fonte permanente de 

alimentação.  

Segundo Cárdia (2003) pode se constatar um aumento da violência no Brasil desde o 

início dos anos de 1960, que vai persistir, mesmo após a transição de um governo autoritário 

para um democrático, pois é fruto de problemas não resolvidos há muito tempo, em especial 

na esfera socioeconômica. 

No Brasil, há uma trajetória intensa de luta por democracia e pela cidadania e como 

diz Milton Santos (2007, p. 105) esta “[...] não se esgota na confecção de uma lei ou da 

Constituição”. Assim como o indivíduo deve estar sempre vigiando a si mesmo para não se 

enredar pela alienação circundante, assim o cidadão, a partir das conquistas obtidas, tem de 

permanecer alerta para garantir e ampliar sua cidadania.  
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1.2.3.2 Democracia de baixa intensidade 

 

 

Um dos enquadramentos que se pode dar à democracia brasileira é a sua baixa 

intensidade, referenciado em Santos (2003b), pois se constata que o modelo hegemônico de 

democracia (democracia liberal, representativa), apesar de globalmente triunfante, não garante 

mais que uma democracia de baixa intensidade, baseada na privatização do bem público por 

elites mais ou menos restritas, na distância crescente entre representantes e representados e 

em uma inclusão política abstrata feita de exclusão social. 

 Sobre os principais elementos da concepção hegemônica de democracia, Santos 

(2003b, p. 41-42), destaca:  

 a contradição entre mobilização e institucionalização (HUNTINGTON; 

GERMANI apud SANTOS, 2003b);  

 a valorização positiva da apatia política (DOWNS apud SANTOS, 2003b), uma 

ideia muito salientada por Schumpeter, para quem o cidadão comum não tinha 

capacidade ou interesse político senão para escolher os líderes aos quais caberia 

tomar as decisões (apud SANTOS, 2003b);  

 a concentração do debate democrático na questão dos desenhos eleitorais das 

democracias (LIJPHART apud SANTOS, 2003b);  

 o tratamento do pluralismo como forma de incorporação partidária e disputa entre 

as elites (DAHL apud SANTOS, 2003b); 

 a solução minimalista para o problema da participação via discussão das escalas e 

da complexidade (BOBBIO; DAHL apud SANTOS, 2003b). 

Como diz Chauí (2004, p.23), “[...] estamos acostumados a aceitar a definição liberal 

da democracia como regime de lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais”. E 

com a prevalência da ideia da representação, a cidadania é definida pelos direitos civis e a 

democracia se reduz a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada 

em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na 

rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para problemas econômicos e sociais.  

Na concepção liberal, a figura principal é a do indivíduo como portador da cidadania 

civil ou política, vivendo na sociedade civil, determinada pelas relações de mercado. Em 

busca de outra concepção de democracia, Chauí (2004, p. 24-25) aponta que “[...] numa 
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concepção de esquerda, a figura principal é das formas de organização associativa das classes 

e grupos sociais (sindicatos, movimentos sociais e populares)”.  

Vale lembrar que, conforme Coutinho (1980, p. 21-22), quando Lênin afirmou que não 

existe “democracia pura”, que a democracia é sempre burguesa ou proletária, era para lembrar 

que no plano do conteúdo histórico-concreto, o substantivo democracia aparece sempre 

adjetivado. Em outros termos, ele estava sendo fiel aos ensinamentos de Marx e Engels, 

afirmando “[...] não poder existir, salvo em breves períodos de transição, regime estatal sem 

conteúdo de classe determinado, sem que uma classe fundamental no modo de produção 

determinante exerça por meio desse regime sua dominação sobre o conjunto da sociedade”.  

Cabe também ressaltar na tradição marxista a articulação, feita por Lênin, da 

democracia com o socialismo: 

 

O socialismo é inconcebível sem democracia em dois sentidos: 1) o proletariado não 

pode realizar a revolução socialista se não se preparar para ela por meio da luta pela 

democracia; 2) o socialismo vitorioso não poderá consolidar sua vitória e conduzir a 

humanidade no sentido da extinção do Estado se não tiver realizado integralmente a 

democracia. (LÊNIN apud COUTINHO, 1980, p.09).  

 

 

Uma democracia socialista seria uma democracia pluralista de massas, uma 

democracia organizada, na qual a hegemonia caberia ao conjunto dos trabalhadores, 

representados por meio da pluralidade de seus organismos de massa e sob a direção política 

do(s) partido(s) de vanguarda da classe operária (COUTINHO, 1980). 

Para Coutinho (1980, p.31, grifos meus), “[...] a relação da democracia socialista com 

a democracia liberal é uma relação de superação: a primeira elimina, conserva e eleva a nível 

superior as conquistas da segunda”. 

De volta para a análise do real, cito uma grande pesquisa, em um projeto intitulado 

“Reinventar a Emancipação Social: Para Novos Manifestos
23

”, realizado em seis países 

(África do Sul, Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal), sob direção de Boaventura 

de Sousa Santos, no qual foram analisadas iniciativas, organizações e movimentos 

progressistas, em cinco domínios sociais (democracia participativa; sistemas alternativos de 

produção; multiculturalismo, justiça e cidadania culturais; luta pela biodiversidade entre 

conhecimentos rivais; novo internacionalismo operário).  

Nesse projeto foram analisadas diversas experiências de democracia participativa que 

apontaram a existência de um traço em comum: o questionamento da identidade que lhes fora 

atribuída externamente por um Estado colonial ou por um Estado autoritário e discriminador. 

                                                
23 Ver: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/res/res.php>. 
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Ao questionarem a gramática social e estatal de exclusão vigente, buscam a constituição de 

um ideal participativo e inclusivo como parte dos projetos de libertação do colonialismo 

(Índia, África do Sul e Moçambique) ou de democratização (Portugal, Brasil e Colômbia).  

Sempre é importante lembrar o que ensina Santos (2005), que o colonialismo  

terminou enquanto relação política, mas não enquanto relação social e como diz Flores
24

 

(p.23) “[…] el colonialismo ha sido y sigue siendo una de las mayores violaciones de la idea 

de derechos humanos, pues coloca a unos, los colonizadores, en el papel de superiores y 

civilizados y a los otros, los colonizados, en el papel de inferiores y barbaros”. 

Ao rememorar a história brasileira, lembro Faoro (2001, p.837), ao dizer que “[…] a 

cultura, que poderia ser brasileira, frusta-se ao abraço sufocante da carapaça administrativa, 

trazida pelas caravelas de Tomé de Souza, reiterada na travessia de D.João VI, ainda o regente 

de D.Maria I, a Louca”. A terra virgem e misteriosa, povoada de homens sem lei nem rei, não 

conseguiu desarticular a armadura dos cavaleiros de El-Rei, herdeiros da lealdade de Vasco 

da Gama – herói burocrata. A máquina estatal manteve-se portuguesa, hipocritamente casta, 

duramente administrativa, aristocraticamente superior.  

 

[…] Deitou-se remendo de pano novo em velho, vinho novo em odres velhos, sem 

que o vestido se rompesse nem o odre rebentasse. O fermento contido, a rasgadura 

evitada geraram uma civilização marcada pela veleidade, a fada que presidiu ao 

nascimento de certa personagem de Machado de Assis, claridade opaca, luz coada 

por vidro fosco, figura vaga e transparente, trajada de névoas, toucada de reflexos, 

sem contornos, sombra que ambula entre as sombras, ser e não ser, ir e não ir, a 

indefinição das formas e da vontade criadora. Cobrindo-a, sobre o esqueleto de ar, a 

túnica rígida do passado inexaurível, pesado, sufocante. (FAORO, 2001, p.837-838). 

  

 

1.2.3.3 Uma democracia tutelada 

 

 

Segundo Zaverucha (2003) instaurou-se no Brasil um mito que a nossa democracia 

estaria consolidada e, junto com esse segundo mito principal, surgiria o seu derivativo: os 

militares estariam recolhidos aos quartéis e não teriam significativa participação na vida 

política brasileira (mito secundário).  

Esse mito foi construído com o beneplácito de alguns membros da Academia (inter) 

nacional, políticos e de jornais de grande porte. Ele vai conceituar a democracia brasileira 

como uma democracia tutelada, que se configura como uma situação intermediaria entre um 

                                                
24

 Idem nota 7.  
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regime autoritário e regime democrático, por ser uma espécie que pertence, simultaneamente, 

ao gênero da democracia e do autoritarismo. Por conta disto, é uma democracia híbrida, visto 

que combina elementos procedurais democráticos com traços autoritários, dentre eles a 

significativa presença militar no aparelho de Estado. 

Considero oportuno destacar esse conceito, pois sendo forte a presença dos militares 

no universo da democracia brasileira, ele também permanece forte no controle das forças 

policiais e na política de segurança pública. 
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CAPÍTULO II: O TRABALHO POLICIAL MILITAR NO ESTADO BRASILEIRO
25

 

 

 

A instituição policial foi historicamente legitimada com o Estado burguês, para 

garantir a permanencia no poder das elites dominantes. Mas isso feito sob o manto do 

discurso de manutenção da ordem pública e o “bom sossego”. 

A existência dessa “paz pública” era nada mais do que manter sob controle e 

vigilância todos aqueles que ameaçassem a ordem social vigente. Por isso, ao longo dos anos 

da história policial só foi mudando o prisma, mas a ação repressiva sempre foi a tônica da 

ação policial combinada com uma filosofia de guerra, na qual se buscavam sempre inimigos 

para serem combatidos, desde os índios e os estrangeiros no período colonial, depois a ação 

marcante de repressão política, “caçando” conjuntamente com o exército os “comunistas” e os 

“opositores do sistema”, para depois centralizar-se nas consideradas “classes perigosas
26

”, ou 

seja, nas classes populares. 

Segundo Soares (2003
27

),  

 

a palavra repressão  provoca repulsa generalizada em todos os que resistiram à 

ditadura e lutaram pela democracia , no Brasil. O sentimento libertário rejeita a 

palavra e o espírito sombrio que a cerca. Por isso, quando discutimos segurança, 

todos os democratas nos apressamos a qualificá-la: desejamos uma segurança 

"cidadã", "humanista", orientada para o respeito aos direitos humanos e inspirada 

pelos direitos civis. Tudo isso é muito bom e serve para distinguir os democratas 

daqueles que defendem a brutalidade policial, a truculência do aparato de segurança, 

a tortura, o extermínio e a barbárie. 
 

 

 A brutal ação repressiva constitui a face mais clara da ação da polícia brasileira, 

caracterizando-se como uma das mais letais do mundo, como nos exemplifica Pinheiro 

(2001): 

 

                                                
25 Nesta tese optou-se por referenciar os estudos com bases em autores que nas suas análises sobre a polícia 

façam um recorte histórico e/ ou institucional. Vale salientar que no Brasil são relativamente recentes os estudos 

sobre a Polícia, havendo predominantemente estudos sobre a violência policial. Em termos de publicações 

destacam-se, entre outras, a Coleção Polícia Amanhã, desenvolvida e editada pelo Instituto Carioca de 

Criminologia, que seria composta de 12 volumes, mas foi interrompida com o assassinato, em 14 de setembro de 

1999, do então vice-presidente do Instituto Carioca de Criminologia, coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro 

e coordenador da Coleção, Carlos Magno Nazareth Cerqueira, com 62 anos. Outra importante publicação é a 
série de livros Polícia e Sociedade, organizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 

Paulo (NEV-USP) e pela Ford Foundation, composta 11 volumes, que se constituem em traduções de 

importantes livros sobre da Polícia.   
26

 Segundo o livro de Louis Chevalier eram denominadas de classes dangereuses, as classes operárias na França 

do século passado. (PINHEIRO apud HUGGINS, 1998, p.XI).  
27 Texto disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4096>. Acesso em: 05 ago. 2005, sem 

paginação. 
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Em 1999, na cidade de São Paulo, policiais militares mataram 330 civis (muitos 

desses incidentes, como pesquisa recente da Ouvidoria de São Pulo indicou, são 

execuções sumarias) e mais 187 quando estavam fora de serviço. Houve um número 

similar de vítimas na cidade do Rio no mesmo ano. Se nós compararmos o Brasil 

com outros países democráticos (excluindo aqueles onde há guerra insurrecional), a 

mais alta taxa de violência policial letal do mundo está aqui. (PINHEIRO, 2001, 

295). 

 

  

Ao atualizar esses dados, destaco que segundo dados da Secretaria de Segurança 

Pública de São Paulo
28

, em 2006, subiram 77% o número de mortos pela Polícia Militar, 

totalizando nos dados oficiais um número de 537 pessoas. 

  

 

2.1 UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DA POLÍCIA NO BRASIL  

 

 

A literatura brasileira registra a presença de militares desde a fase do Brasil colônia, 

com atuação das milícias, das tropas regulares, das ordenanças, dos Almotacés, estes últimos 

constituem a primeira manifestação de uma “autoridade policial constituída” e eram 

encarregados de zelar pela ordem pública nas recém criadas vilas. 

Sobre as tropas regulares, identifica-se que os primeiros governadores-gerais são os 

que se fazem acompanhar das primeiras tropas regulares vindas da metrópole, devendo entre 

suas tarefas a de organizar o sistema de fortificações costeiras (SODRÉ, 1979). Em relação às 

milícias, elas foram formadas dentro das prescrições do Regimento de 1548 e do disposto no 

Serviço de Ordenanças, de 1575, tendo influência decisiva no sistema na estrutura colonial 

vigente, assim nos indica Martius (apud SODRÉ, 1979): 

 

[...] A influência dessas milícias é grande e importante por dois motivos: por uma 

parte elas fortaleciam e conservavam o espírito de empresas aventureiras, viagens de 

descobrimento, e a extensão do domínio português; por outra favoreciam o 

desenvolvimento de instituições municipais livres, e de certa turbulência e até 

desenfreamento dos cidadãos, capazes de pegar em armas em oposição às 

autoridades governativas, e poderosas ordens religiosas. (MARTIUS apud SODRÉ, 

1979, p.32). 

 

 

A noção de inimigo é constituída claramente desde esse período colonial, sendo que: 

 

[...] nas áreas em que se estabelece a agricultura, o inimigo é o indígena, que é 

preciso desalojar ou escravizar, para que o colonizador se vale de sua superioridade 

                                                
28 Disponível em: < http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1382802-EI5030,00.html>. 
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em meios materiais, armas em particular, e do divisionamento estabelecido nas 

tribos; ou o pirata, que investe do exterior, e para deter suas investidas organiza-se o 

recrutamento baseado na ordem privada, na contribuição obrigatória da população 

que se organiza em Ordenanças, ao comando dos próprios senhores de terras e de 

escravos [...] Com a mineração o inimigo principal passa a ser outro: passa a ser o 

próprio povo, que sofre da tributação extorsiva, enquanto permanece a ameaça da 

investida externa no litoral, e aparece uma zona de conflito permanente no sul 

pastoril. (SODRÉ, 1965, p. 59). 

 

 

Dessa forma, é perceptível uma significação negativa da força militar no Brasil, pois 

se pode dizer que ela atendia aos interesses de uma parcela da população: “[...] a missão das 

forças militares, durante os três séculos de dominação lusa, pode ser resumido no seguinte: 

assegurar a empresa da colonização” (SODRÉ, 1965, p. 59). 

Constata-se que depois da restauração do Reino de Portugal em 1640, inicia-se o 

processo de instituição de tropas regulares permanentes, ou forças permanentes, tanto na 

Metrópole quanto no Brasil colônia. Esse processo foi intensificado no Brasil a partir de 

meados do século XVIII, sendo essas forças repressivas organizadas em três categorias: tropa 

de linha (ou 1ª linha), tropa de milícia (ou 2ª linha) e corpo de ordenança (ou 3ª linha) 

(FERNANDES, 1974). 

 

A tropa de linha caracterizada por ser regular e representa a principal base de 

sustentação do poder metropolitano. A oficialidade é composta, sobretudo de 

portugueses e o efetivo de praças é completado pelos colonos. Seu engajamento é 

feito de voluntários (em geral, muito restritos), desocupados (libertos, vagabundos, 

vadios e criminosos) e, sobretudo, pelo recrutamento forçado, maciço e 

indiscriminado da “massa despossuída”.  

Como auxiliares das tropas de linha, organizam-se de início os terços, reorganizados 

a partir do século XVIII, em regimentos denominados de milícias. Seus efetivos são 
completados pela arregimentação da própria população colonial, sendo seu serviço 

obrigatório e não remunerado [...] 

Quanto aos corpos de ordenança, são compostos por indivíduos das várias camadas 

sociais da população colonial, não engajados nas tropas de 1ª e 2ª linha (entre 18 e 

60 anos). [...] Todo civil é também um militar, desde que todos os colonos eram 

obrigados ao serviço militar dos 18 aos 60 anos. Os oficiais dos corpos de ordenança 

são escolhidos entre os colonos de acordo com os serviços prestados à Metrópole e 

com a posição socioeconômica. 

[...] 

Essa disposição das tropas em três linhas persiste em Portugal e no Brasil por 

aproximadamente dois séculos e meio e só será alterada em 1831, na Regência, 

quando é criada da Guarda Nacional. (FERNANDES, 1974, p. 36-37, grifos do 
autor). 

 

  

O marco decisivo para a formação do que viria a ser conhecido como polícia militar 

teve origem na vinda da família real para o Brasil em 1808, tendo como marco a criação da 
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Divisão Militar da Guarda Real de Polícia
29

, corpo estruturado à semelhança do Exército, que 

tinha como principal função atender às ordens do intendente na manutenção do sossego 

público. Seus quadros originais são formados na tradição patrimonial portuguesa, com 

homens de maior poder aquisitivo que obtêm o privilégio de comandar um corpo policial, 

oferecendo como contrapartida a manutenção de seus praças
30

. Dessa Guarda Real original 

derivaram as instituições policiais uniformizadas de formato militar que ainda hoje fazem o 

policiamento urbano (BRETAS, 1998). 

 Em 25 de março de 1824, D. Pedro I promulgou a Constituição do Império onde foram 

definidas as linhas gerais da estrutura militar oficial, obedecendo aos moldes coloniais que 

haviam estabelecido as três linhas: a primeira, composta da tropa regular e paga; a segunda e a 

terceira, compostas de milícias e ordenanças, auxiliares e gratuitas. “[...] Daí as três categorias 

militares, exército, milícias e guardas policiais” (SODRÉ, 1979, p. 89), com efetivo e 

recrutamento fixado anualmente.  

 

O exército destinava-se a defender as fronteiras e nelas estacionar, as milícias 

incumbiam-se de manter a ordem pública nas comarcas [...] as guardas policiais 

eram encarregadas de fornecer a segurança dos indivíduos, perseguindo e prendendo 

os criminosos.(SODRÉ, 1979, p. 89, grifos meus). 
 

 

Ao iniciar no país sua vida autônoma, as Forças Armadas tinham a missão de manter a 

base física herdada da base colonial e a de assegurar o exercício da autoridade central em toda 

a extensão daquela vasta base física. É o problema da unidade, entendido, em sua significação 

mais simples e rudimentar, isto é, a de manter unidas às antigas capitanias, agora províncias, 

reduzindo as resistências locais, sufocando os movimentos de rebeldia, impondo a toda a 

autoridade central, evidentemente no interesse da classe dominante senhorial, que ao assumir 

a autonomia e procuraria configurá-la dentro dos limites de seus interesses, afastando do 

poder outras classes que poderiam disputar com ela.   

Em suma deveria assegurar a unidade nacional e territorial, ligada a uma ideia 

quantitativa, e uma nova tarefa, a da unidade, subordinada a uma estrutura social em que a 

classe dominante, latifundiária e escravista, considerava como gerais, nacionais, portanto, os 

seus interesses. 

                                                
29 Também foram criadas “o Arsenal Real da Marinha, a Intendência e Contadoria da Marinha, a Real Academia 

dos Guardas Marinhas e a Real Fábrica de Pólvora.” [...] Lançam-se os “fundamentos do ensino militar com a 

criação da Academia Real Militar, em 1814” (SODRÉ, 1979, p. 57). 
30 A hierarquia militar do Exército compõe-se de dois grandes círculos: o dos oficiais (general, coronel, tenente-

coronel, major, capitão, 1º tenente e 2º tenente) e das praças (sub-tenentes, sargentos, cabos e soldados).   
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Mas ocorreu a impossibilidade das Forças Armadas, de realizarem na circunstância, 

tudo aquilo que estava configurado em sua missão, havendo o perigo para a classe dominante 

de submergir ante uma situação de generalizada rebeldia. Isso obrigava a autoridade 

constituída a valer-se de instrumentos militares que não as forças armadas, isto é, os 

mercenários e os elementos que a Inglaterra colocava à disposição do governo do Rio de 

Janeiro. 

Porém, uma situação desse tipo envolvia riscos consideráveis, evidentemente, e 

denunciava, desde logo, que a classe dominante preferia compor-se com potência 

estrangeiras, no caso a Inglaterra, a aceitar a composição com outras classes e camadas do 

próprio povo (SODRÉ, 1965). 

Na fase autônoma pode-se apreciar a longa transformação das Forças Armadas de 

instrumento, já inadequado, da classe latifundiária, que tem necessidade, por isso mesmo de 

criar a Guarda Nacional, sua força militar específica, depois de ter utilizado o mercenário e o 

comando estrangeiro - em instrumento do latifúndio e da burguesia, ora conciliadas, ora em 

luta, até o momento em que a burguesia passa a ser dominante.  

“A fase colonial, no que diz respeito à organização militar, encerra-se, a rigor, com a 

criação, a 18 de agosto de 1831, da Guarda Nacional” (SODRÉ, 1979, p. 58) quando os 

homens que representavam o governo retomam em suas „mãos‟ a organização militar. A lei de 

criação da Guarda Nacional extingue as Ordenanças e Milícias e estabelece a Guarda 

Nacional como força auxiliar do Exército, tendo por finalidade “[...] defender a Constituição, 

a liberdade, a independência e a integridade da Nação” (SODRÉ, 1979, p. 119).  

Ainda sobre a Guarda Nacional visualiza-se que ela estava fora da “alçada militar”, 

subordinada a autoridade política, a serviço direto dos interesses da classe dominante. Na 

Guarda Nacional, todos os homens maiores de dezoito anos e menores de cinquenta eram 

obrigados a servir, se reservava o direito de recrutar os elementos da sociedade e distribuía os 

comandos, segundo os senhores de terras. Enquanto isso, o exército se obrigava a selecionar 

os elementos marginalizados da sociedade para constituir a tropa, enquanto recrutava nas 

camadas médias a oficialidade. 

A distribuição do “poder” na Guarda Nacional era feita da seguinte forma: 

 

[...] os chefes locais de prestígio recebiam, automaticamente os postos mais altos 

dela; o posto de coronel era concedido ao chefe político da comuna, as patentes de 
capitão a chefes locais influentes, e o conselho de qualificação, que declarava quem 

devia servir na reserva e quem ficava isento de servir na Guarda, era composto em 

cada município, de eleitores do 2º grau mais votados, sob a presidência de um juiz 

de paz. Era uma arma fortíssima nas mãos dos senhores rurais, não só porque 
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legalmente se tornavam chefes militares, como porque em suas mãos esta mandar 

este ou aquele servir no Exército. (SODRÉ, 1979, p.131). 

 

 

 

2.2 SOBRE A POLÍCIA DE FONTOURA (POLÍCIA MILITAR DO PARÁ) 

 

 

A literatura sobre a história da Polícia Militar do Pará é pequena, entre os poucos 

autores não há uma precisão cronológica sobre fatos históricos, tanto que por muitos anos 

comemorava-se a criação da Polícia Militar do Pará sendo em 1820, mas um documento foi 

descoberto, versando sobre a sua existência desde 1818 e foi deliberado por portaria do 

Comandante Geral da PMPA que 1818 passaria ser oficialmente o ano de criação da PMPA. 

 Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em sua seção de manuscritos, conserva a:  

 

CÓPIA DA ORDEM sobre a Organização e Formatura do Corpo de Milícias 

Artilheiras desta cidade constituído de Homens Pardos e Pretos libertos. Pará, 

02.05.1808 - Estas Companhias destinadas unicamente ao serviço artilheiro, e tidas 

como auxiliares ao Corpo de Artilharia de Linha desta Capitania, onde foram 

instruídas no exercício daquelas armas, para delas fazer uso, ou como Serventes, ou 

como Artilheiros, segundo a ocorrência, e as circunstâncias, seja nas operações de 

Parque, seja nas de Bateria, denominar-se-ão Companhias Francas de Artilheiros de 

Milícia dos Homens Pardos e Pretos libertos da cidade do Pará, organizadas 

conforme a Carta Régia de 26 de Abril de 1803. (MACHADO, 2008, p.66). 

 

Segundo Machado (2008), um personagem importante na constituição do que seria 

posteriormente a Polícia Militar do Pará, foi Antonio José de Souza de Menezes Serafim de 

Noronha, Conde de Vila Flor e futuro Duque da Terceira, do Conselho de sua Majestade 

Fidelíssima, seu Copeiro-Mor, Comendador da Ordem de Cristo, cavaleiro da Ordem da Torre 

e Espada e Brigadeiro de Cavalaria do Exército, que recebeu do Bispo D. Manoel de Almeida 

Carvalho, presidente do Governo Provisional, o bastão, símbolo do Poder, na sala do Senado 

da Câmara desta capital, no dia 16 de outubro, tendo administrado a Capitania do Grão-Pará e 

Rio Negro até 1º de julho de 1820. Sua nomeação ocorreu antes de 06 de agosto, conforme 

correspondência a ele endereçada do Rio e que se encontra no Arquivo Público do Pará. 
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Fig. 02 - Conde de Villa Flor. 

Fonte: (MACHADO, 2008, p. 68). 

 

 

 O Conde de Vila Flor, quando ainda estava na Corte, conseguiu de Sua Majestade por 

meio do Decreto de 12 de setembro de 1817, a criação do Corpo de Cavalaria de Linha, que o 

organizou sob o comando do major Joaquim Mariano de Oliveira Belo, ficando aquartelado 

no edifício São José
31

·, “[...] onde se armaram as cavalariças depois de transmudado o Corpo 

de Artilharia para o pátio da Ordem Terceira de São Francisco” (MACHADO, 2008, p.69). 

Em 1818, prosseguindo em sua organização, na área de segurança destacou dos 

“Regimentos de primeira linha certo número de praças” para formar um corpo sob o comando do 

ajudante do Corpo de Artilharia José Victorino de Amarante, destinado a auxiliar as medidas de 

polícia em diferentes partes da cidade e desobrigando “[...] os mesmos Regimentos de fecundá-la 

de Patrulhas noturnas” (MACHADO, 2008, p.69). De conformidade com a sequência de fatos, 

registrada cronologicamente no Compêndio das Eras da Província do Pará, a criação do Corpo 

de Polícia ocorreu em março de 1818, após o dia 10.  

Em 1820, havia no Brasil a propaganda do movimento separatista, em busca da 

liberdade com a Independência do Brasil realça-se o significado da liberdade
32

, estimulado 

pela Revolução Francesa e principalmente pela vivência dos escravos que estavam 

conseguindo fugir e resistir às escoltas determinadas pela 1ª Junta provisória provincial para 

capturá-los. 

A nova Junta provisória provincial, eleita em 12 de março de 1822, oficiou ao 

Comandante das Armas, que colocasse à disposição da referida junta, um Corpo de Polícia, 

                                                
31 Transformado posteriormente no Presídio São José, que após uma rebelião, com uma morte exibida ao 

público, foi desativado e transformado no Pólo Joalheiro São José Liberto.  
32 É válido salientar que o sentimento de liberdade esteve presente em importantes momentos da história 

brasileira, neste período destacamos as revoltas quilombolas, a Inconfidência Mineira (1789) e Baiana (1798), na 

Revolução Pernambucana, entre outras. 
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destinado a rondas e patrulhas, visando “[...] coibir, mais energicamente, os  progressos das 

ideias separatistas” (REGO, 1981, p. 9). Pois, a tropa de linha já se negava a combater os 

negros em seus quilombos e mocambos, alegando não ser sua missão.  

O comandante das Armas da Província do Grão-Pará, coronel Joaquim Felipe dos 

Reis, atendendo ao pedido da Junta Provisória de Governo e pressionado pelos senhores de 

escravos, determinou o desligamento dos Corpos e autoridades militares, de noventa e duas 

praças para formaram uma Guarda Militar de Polícia, com atribuições previstas no 

regulamento baixado pelo decreto de 10 de dezembro de 1801, para a Guarda Real da Polícia 

de Lisboa, nomeando comandante o major Francisco Marques d‟Elvas Portugal (REGO, 

1981; MACHADO, 2008). 

Em 29 de março de 1822, foi criada a Guarda Militar de Polícia, por meio do edital, 

conforme transcrito a seguir: 

 

A Exmª Junta Provisória do Governo Civil da província, tendo em consideração que 
a Guarda Militar de Polícia é destinada a conservar a boa ordem e sossego público 

da capital, e a evitar os contrabandos prejudiciais ao comércio, como às rendas da 

província, manda para se conseguirem tão úteis fins, que a mesma guarda observe o 

seguinte...  

 

1º - Sairão seis patrulhas rondantes, compostas de três praças de Infantaria a quem o 

senhor Comandante da Guarda marcará os distritos que devem rondar, e estas patrulhas 

serão rendidas de três em três horas durante a noite. 

2º - Sairão também três patrulhas compostas de três praças de Cavalaria que 

rondarão uma, a Estrada da Olaria, Una e todo o distrito de Pau d‟Agua; outra a 

Estrada de Nazareth, Barra, Pedreira, Espírito Santo e Aldeia; a terceira as Estradas 
de São José, Arsenal e Bairro da Cidade, cujas patrulhas de cavalaria serão rendidas 

de quatro em quatro horas, e se apresentarão ao Senhor Comandante da Polícia de 

quem receberão as ordens. 

3º - Assim as patrulhas de Infantaria, como as de Cavalaria não poderão separar-se 

dos seus Distritos, sem que tenha decorrido um quarto de hora depois de findo o 

tempo de sua ronda, a fim de que nunca se achem os Distritos sem patrulhas. 

4º - As patrulhas rondantes embargarão ajuntamento grande durante a noite, e 

prenderão por suspeita toda a pessoa que não observar a voz que se lhe der.  

5º - Todas as tabernas se fecharão das oito até as nove horas, e assim mesmo das 

nove às dez, as lojas de bebidas, bilhares. As patrulhas o farão saber nos seus 

Distritos com a devida moderação. Taberneiros, e mais pessoas dos bilhares, e 

quando eles o não cumprirão, darão parte do que transgredir ou desobedecer com as 
mais circunstâncias quando se recolherem, ou findarem as suas rondas. 

6º - As patrulhas prenderão de dia, ou de noite as pessoas suspeitas, ladrões, 

assassinos, de que darão a devida parte com todas as circunstâncias. 

7º - As patrulhas recolherão todos os negros que das dez horas da noite em diante se 

encontrarem errantes pelas ruas, e quando desconfiem de suas respostas as quais 

logo não poderão verificar, acompanhando-os a casa de seus senhores, se 

certificarão se não são fugidos, neste mesmo caso os prenderão dando as devidas 

partes. 

8º - Como chegam de noite canoas ao porto desta cidade, procurarão as patrulhas 

com toda a moderação, examinar as pessoas que nelas vierem, e quando o sejam 

suspeitas as prenderão; as suspeitas se reconhecem ou porque se não prestam, as  
perguntas ou porque a carga ou qualidade da canoa logo indica se são negros fugidos 
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ou mesmos desertores pois que é constante uns, e outros frequentam o porto desta 

cidade. 

9º - Terão as patrulhas que rondarem a praia, maior cuidado em que não 

desembarquem, e embarquem nos navios mercadorias, ou gêneros extraviados aos 

distritos, fazendo neles apreensão, de que darão parte circunstanciada e o objeto 

apreendido será logo remetido ao Juiz da Alfândega. 

10º - A Polícia é encarregada de evitar os jogos de azar, e de prender as pessoas que 

neles se acharem em casa de tabulagem, ou em alguns lugares onde para tal fim se 

ajuntam os escravos e outras pessoas. 

11º - As patrulhas terão toda atenção por evitar as disputas que em altas vozes se 

travam entre algumas pessoas nas ruas públicas, tabernas e outros lugares, e muito 
particularmente quando são acompanhadas de palavras obscenas, que assim provam 

a imoralidade destas pessoas, e quando empregados os meios de moderação, se não 

prestar a devida obediência   passarão as patrulhas a prender tais pessoas dando parte 

circunstanciada. 

12º - Evitará a Polícia que se continue a correr a cavalo pelas ruas, e estradas, pois 

que muitas sem lembrança do mal que podem ocasionar, têm até morto algumas 

crianças e pessoas que de sobressalto atropelaram. 

13º - As patrulhas das estradas encontrando alguns negros, mulatos, ou outras 

pessoas de desconfiança com cavalo carregado, ou descarregado examinará de quem 

é o cavalo, e com que licença, ou por meio se serve dele e isto a fim de evitar-se a 

desordem, que é o prejuízo que experimentam os donos dos cavalos. 
14º - O senhor Major Francisco Marques d‟Elvas Portugal, Comandante da Polícia, 

fará todos os dias a Excelentíssima Junta Provisória do Governo Civil desta 

Província as devidas, e necessárias participações.  

Pará no Palácio do Governo, 29 de março de 1822. 

João Pereira da Cruz e Queiroz 

Secretário 

(MACHADO, 2008, p.88, grifos meus). 

 

Em fevereiro de 1831 foi criado o Corpo de Municipais Permanentes. Este organizado 

em 1835 pelo primeiro presidente cabano, Francisco Pedro Vinagre, sendo chamado de 

Batalhão de Caçadores. Em agosto, o presidente cabano Eduardo Angelim, novamente o 

reorganizou criando um Corpo de Polícia. Mas o poder volta para o “governo central”, em 

1836, sendo o antigo Corpo de Polícia dissolvido e criado outro no seu lugar, com nacionais e 

estrangeiros, sendo que a Província foi dividida em nove comandos militares. 

Foram dadas posteriormente outras denominações como Corpo Provincial de 

Caçadores de Polícia (1847/1865), Corpo Paraense de Voluntários da Pátria, que lutou na 

Guerra do Paraguai. 

Em virtude do deslocamento de grande parte do efetivo para a Guerra do Paraguai foi 

criado em 1867 o Corpo de Polícia paraense. Em 1885 foi organizado o Corpo Militar de 

Polícia. Em março de 1887, foi nomeado o Capitão do 15º Batalhão de Infantaria José Sotero 

de Menezes, para comandar no posto de major, o Corpo Militar de Polícia, substituindo o 

major Augusto César de Ponte e Sousa. Porém, este foi exonerado em 1888, tendo em seu 

comando cometido irregularidades administrativas e mandado castigar fisicamente vários 

praças. 
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  Em 1889, o Decreto n. 01 de 25 de novembro de 1889, da Junta Provisória de 

Governo, converteu o Corpo Militar de Polícia em “Corpo Provisório de Linha”, concedendo 

aos oficiais que estiveram presentes e que aderiram ao movimento republicano, no dia 16 de 

novembro, todas as regalias dos oficiais do Exército, ficando subordinados ao Comandante 

das Armas do Estado do Pará (MACHADO, 2008, p. 143). 

A Lei n. 191, de 20 de junho de 1894, fixou a força para 1895, sob a denominação de 

“Regimento Militar do Estado”, em dois Corpos de Infantaria, com os números 1º e 2º e um 

Corpo de Cavalaria. O 2º Corpo foi constituído pelo Corpo de Bombeiros; cria uma 

Companhia de Bombeiros; extingue as guardas locais criadas pela Lei n. 48 de 24 de agosto 

de 1892; e declara dever ser a Companhia de Bombeiros entregue ao Conselho Municipal de 

Belém, quando este a reclamasse. Cria ainda um Comando Geral da Força Pública, que seria 

exercido, de preferência, por oficial do Exército, efetivo ou reformado, no posto de coronel. 

No mesmo ano volta a cena o agora tenente-coronel José Sotero de Meneses, que é nomeado 

Inspetor do Regimento Militar do Estado pelo Decreto de 11 de setembro de 1894 

(MACHADO, 2008).  

Com a denominação de “Regimento Militar do Estado” participará em 1887 da Guerra 

de Canudos e conforme registro de Machado (2008): 

 

[...] Na manhã de 5 de agosto de 1897, o Regimento Militar do Estado, desfilando 

em colunas de pelotões, da avenida da Liberdade, hoje Osvaldo Cruz, onde se 

concentrara em linha desenvolvida, às 13 h, para tomar o navio paquete 
“Pernambuco” atracado ao trapiche do Lloyd Brasileiro, próximo à doca do Ver-o-

Peso, iniciaram a sua gloriosa jornada os bravos soldados paraenses. 

Iriam, assim, cumprir lealmente o seu dever militar, vendo amortalhar-se no 

marulho gemente das águas, onde já não alcançava a tremulina do sol, o filão 

inesgotável dos seus mais elevados sentimentos, de carinhos, de feições, de amor e 

de saudades”. (MACHADO, 2008, p.160, grifos meus). 

 

 

Em 1905, o Regimento Militar do Estado foi transformado em Brigada Militar; depois 

em 1930 já com o nome de Força Pública Militar do Estado do Pará é, pela primeira e única 

vez, extinta, pelo então interventor federal, MAJ EB Joaquim Cardoso de Magalhães Barata, 

alegando as dificuldades financeiras do Estado. 

 

Decreta: 

 

Art. 1º - Fica extinta a Força Pública Militar do Estado do Pará. 

Parágrafo único. Os oficiais e graduados, com mais de dez anos de bons serviços 

manifestados por conduta irrepreensível e fé de ofício limpa, poderão ser 

aproveitados, segundo resoluções ulteriores do Governo, em comissões civis. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. O secretário do Interior, Justiça e 

Instrução Pública assim o faça executar. 
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Palácio do Governo do Estado do Pará, 22 de novembro de 1930. 

            JOAQUIM DE MAGALHÃES CARDOSO BARATA, 

                                   Coronel interventor 

(MACHADO, 2008, p.251). 

 

 

É interessante frisar que este interventor militar, no Estado do Pará, foi considerado 

posteriormente como um “ditador”, e criou uma guarda civil para fazer o policiamento da 

capital.  

 Em 1932, a guarda civil, com o nome de batalhão Auxiliar da Força Pública do Pará, 

tomou parte na revolução constitucionalista de São Paulo, sendo que após esta atuação o 

interventor criou a Companhia de Estabelecimento que apareceu até a sua total reativação, 

conforme decreto estadual n. 1497, de 10 de janeiro de 1935, com o nome de Força Pública 

do estado do Pará, até o dia 09 de fevereiro de 1935, quando o mesmo interventor, com o 

decreto estadual n. 1516, considerando o Art. nº 167 da constituição federal de 1934, 

determinou a denominação de Polícia Militar do Estado do Pará, sendo denominada em 1967 

como Polícia Militar do Pará, como é até os dias atuais. 

 

Decreto nº 1.166 de 12 de fevereiro de 1935, que denomina POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO, à Força Pública Militar do Estado. 

 

O major Int. Fed. neste Estado, por nomeação legal do Governo da República, usando 

de suas atribuições, e, considerando que a Constituição Federal em seu artigo 167, deu 

às forças militares dos Estados a denominação de POLÍCIAS MILITARES, 
considerando-se como reservas do Exército, 

Decreta: 

Art. 1º - À FORÇA PÚBLICA MILITAR DO ESTADO, restabelecida pelo decreto 

nº 1.497, de 4 de fevereiro do corrente, que retificou o decreto  nº  1.465, de 10 de 

janeiro findo, passa a denominar-se POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ,  

para fins determinados no artigo 167, da Constituição Federal. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

O secretário geral do Estado assim o faça executar. 

Palácio do Governo do Estado do Pará, 9 de fevereiro de 1935. 

J. de Magalhães Barata, Major Interventor. 

       Amazonas de Figueiredo, secretário geral. 

(MACHADO, 2008, p. 285). 

 

2.2.1 A organização da instituição Policial Militar 

 

O sujeito ao ingressar no meio militar aprende logo que a Polícia Militar é uma 

instituição militar de segurança pública, que possui uma estrutura vertical (do superior ao 

subordinado), hierárquica e escalar (compartimentada por funções). E que a disciplina em 

conjunto com a hierarquia são consideradas como pilares correlatos de sustentação de uma 
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organização militar, cuja conceituação é encontrada no Regulamento Disciplinar da Polícia 

Militar do Pará (RDPM) - Decreto n. 2.479, de 15 de outubro de l982, que preconiza: 

 

Art 5°- A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, 

dentro das Forças Armadas e das Forças Auxiliares por postos e graduações. 

Parágrafo único - A ordenação dos postos e graduações na Polícia Militar se faz 

conforme preceitua o Estatuto dos Policiais-Militares. 

Art 6°- A disciplina policial-militar é a rigorosa observância e o acatamento integral 

das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do 
organismo policial-militar. 

 

 Na estrutura organizacional da PMPA identificam-se quatro tipos de órgãos: 

 

lº- Órgãos de Direção Geral 

2º- Órgãos de Direção Setorial 

(responsáveis pelo comando e 

administração de material) 

3º - Órgãos de Apoio (apoio de material e de pessoal) 

4º - Órgãos de Execução (atividade fim) 
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Fig. 03 - ORGANOGRAMA FUNCIONAL. 

Fonte: Estado-Maior Estratégico da PMPA 

 

FONTE: Lei Complementar n° 053, de 07 de fevereiro de 2006.
REALIZAÇÃO: Estado Maior Estratégico da PMPA
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 Em relação ao comando existe a conceituação de escalão, cadeia e canal de comando, 

entendido como: 

 Escalão de comando: são os diferentes níveis de comando que compõem a organização 

no sentido vertical, hierárquico e escalar. 

 Canal de comando: caminho por onde fluem as ordens e as orientações, no sentido 

descendente, do superior ao subordinado. E as respostas e informações no sentido ascendente. 

 Cadeia de comando: conjunto de escalões de comando com os canais de comando 

(sempre no sentido vertical). 

 Ainda em relação ao comando enumeram-se três níveis: 

1º) Comandante Geral. 

 2º) Comandantes (Grandes Comandos). 

 3º) Comandantes de Batalhões e Companhias. 

  

 
 

 

    

       Nível de Direção   Comando   Decisões Estratégicas 

  Geral       Geral  

 

 

       Nível de Direção        Comandos         Diretorias         Decisões  Táticas      

       Intermediária      

  

       

       Nível de           Unidades     Unidades              Decisões 

        Execução       de       Operacionais  

   Apoio          Operacionais 

 

               

    Área Operacional       Área Logística     

                        (atividade fim)                 (atividade meio) 

 
                                          Fig. 04 - Níveis de Decisão. 

                                                  Fonte: (LIMA, 2001, p. 30). 
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A Polícia Militar do Pará executa suas atividades de Polícia Ostensiva e de Preservação da 

Ordem Pública, por meio dos Grandes Comandos Operacionais e suas Unidades subordinadas, 

localizadas na Capital e no Interior.  
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Fig. 05 - Grandes Comandos e Unidades Subordinadas. 

Fonte: ESTADO MAIOR ESTRATÉGICO DA PMPA. 
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2.2.2 Comandos operacionais de policiamento na Região Metropolitana de Belém 

  

 

Fig. 06- Mapa de Belém33. 

 

Na Região Metropolitana de Belém – RMB estão sediados quatro Grandes Comandos 

Operacionais:   

                                                
33 Disponível em: 

<http://media.photobucket.com/image/mapa%20dos%20bairros%20de%20Bel%2525C3%2525A9m/drico-

bel1/Mapa_Belem.jpg>. Acesso em: 16 jun. 2009. 
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Comando de Policiamento da Capital: tem como competência o planejamento, a 

coordenação, o controle e a fiscalização do emprego das Unidades Operacionais da Capital que 

fazem policiamento ostensivo geral. Tem subordinadas as seguintes unidades:  

 1º Batalhão de Polícia Militar – 1º  BPM – Sede bairro da Pedreira. 

o Zonas de Policiamento: 1ª ZPOL (bairros CPD I, II, III, Promorar, 

Providência, Barreiro, Sacramenta, Telégrafo e Miramar), 5ª ZPOL (Bairros: 

Marambaia, Jaderlândia, Mangueirão, Coqueiro, Guanabara, Cabanagem, 

Parque Verde, Castanheira, Una, Atalaia e Carmelândia), 10ª ZPOL (bairros: 

Pedreira, Marco, Curió, Utinga e Souza) e 22ª ZPOL (área a ser definida).  

 2º Batalhão de Polícia Militar - 2º BPM – Sede bairro do Comércio. 

o Zonas de Policiamento: 2ª ZPOL (bairros: Fátima, São Braz, Canudos e 

Nazaré) e 6ª ZPOL (bairros: Cidade Velha, Campinas, Reduto, Umarizal e 

Comércio). 

 10º Batalhão de Polícia Militar - 10º BPM- Sede distrito de Icoaracy. 

o Zonas de Policiamento: 8ª ZPOL (bairros: Icoaracy, Tenoné,  Cotijuba, Parque 

do Guajará, Águas Negras, Paracuri).   

 20º Batalhão de Polícia Militar - 20º BPM- Sede no bairro de Canudos.  

o Zonas de Policiamento: 4ª e 11ª ZPOL (bairros: Canudos, Terra Firme e 

Guamá). 

 24º Batalhão de Polícia Militar - 24º BPM- Sede em construção.  

o Zonas de Policiamento: 22 ª e 23ª ZPOL (Bengui, Tapanã e Pratinha). 

Comando de Policiamento da Região Metropolitana: tem como competência o 

planejamento, a coordenação, o controle e a fiscalização do emprego das Unidades Operacionais 

na Região Metropolitana, exceto Belém, que fazem policiamento ostensivo geral. Tem 

subordinadas as seguintes unidades: 

 6º Batalhão de Polícia Militar- 6º BPM -  Município de Ananindeua.  

 21º Batalhão de Polícia Militar- 21º BPM – Município de Marituba. 

 2ª Companhia Independente de Polícia Militar- 2ª CIPM- Distrito de Mosqueiro. 

 Companhia Independente de Polícia Rodoviária – CIAPRV - com sede no 

Município de Marituba e atuação em todas as rodovias estaduais do Estado do 

Pará. 
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Comando de Policiamento Especializado (CPE): tem como competência o 

planejamento, a coordenação, o controle, execução e instrução das ações integradas 

desenvolvidas pela Polícia Militar em cooperação com entidades públicas e privadas que exerçam 

atividades de interesse público mediante celebração de convênios ou contratos em todo o Estado 

do Pará. É composto pelas seguintes unidades: 

 Batalhão de Polícia de Guardas – BPGDA: executa a guarda de prédios estaduais, e 

segurança do Governador do Estado e família, prestando honras às autoridades que 

visitam o Estado, está sediado em Belém.  

 Batalhão de Polícia Ambiental – BPA: com sede em Belém, executa o policiamento 

ambiental em toda a RMB, em especial na área de preservação, onde se encontram 

os mananciais de água potável que abastecem a capital. 

 Batalhão de Polícia Penitenciária – BPOP: executa a guarda do presídios e 

penitenciárias, está sediado no município de Santa Izabel do Pará.  

 8º Batalhão de Polícia Militar – 8ºBPM: (municípios de Soure, Santa Cruz do Arari, 

Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras e Salvaterra). 

 9º Batalhão de Polícia Militar – 9º BPM:
34

 (município de Breves, Portel, Anajás, 

Bagre, Gurupá, Melgaço, São Sebatião da Boa Vista, Afuá e Curralinho).  

 Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial – CIEPAS: sediada em 

Belém, com missão exclusiva de atuar na proteção de crianças e adolescentes, na 

Região Metropolitana de Belém. 

 Companhia Independente de Policiamento Escolar – CIPOE: com sede em Belém, 

atua na segurança de Escolas de 1º e 2º Graus da Rede Estadual de Ensino e 

comunidades vizinhas, na RMB. 

 Companhia de Independente de Polícia Turística – CIPTUR: com sede em Belém, 

atua na proteção e orientação de turistas, na RMB. 

Comando de Missões Especiais (CME): tem como competência o planejamento a 

coordenação, o controle, execução e instrução das atividades especializadas de policiamento 

repressivo em todo o Estado do Pará, e possui as seguintes unidades: 

 Batalhão de Polícia de Choque – BPCHQ: executa o controle de distúrbios e 

quaisquer manifestações civis na RMB, está sediado em Belém. 

                                                
34 Deverão integrar o Comando de Policiamento Regional do Marajó, que está em vias de implantação. 
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 Batalhão de Polícia Tática – BPOT: executa o policiamento tático com motos e 

viaturas (Rondas Caninas Metropolitanas- ROCAM e Rondas Táticas 

Metropolitanas- ROTAM), está sediado em Belém. 

 Regimento de Polícia Montada - RPMONT: atua na área central de Belém, nos 

conjuntos habitacionais e zonas de difícil acesso da RMB. 

 Companhia  Independente de Operações Especiais - CIOE: com sede em Belém, atua 

em ocorrências de grande magnitude no campo da Segurança Pública em todo  o 

Estado (Sequestros, Motins em Penitenciárias/Presídios, Assaltos a bancos com 

reféns); 

 Companhia Independente de Policiamento com Cães - CIPC: com sede na Ilha do 

Outeiro, executa o policiamento preventivo com cães na RMB. 

 Companhia de Polícia Fluvial – CIAPFLU: com sede na ilha de Caratateua no 

Outeiro, e atuação operacional nas vias fluviais do Estado do Pará. 

 Grupamento Aéreo da Polícia Militar – GRAER:  com sede em Belém. 

 

 

2.2.3 Comandos de Policiamento Regionais (interior do estado)  

 

 
Fig. 07 - Estado do Pará35. 

                                                
35 Disponível em:< http://smugglers.com.br/fotos/d/2088-4/n_para.jpg>.Acesso em: 16 jun. 2009. 
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Os Comandos de Policiamento Regionais têm como competência o planejamento, a 

coordenação, o controle e a fiscalização do emprego das Unidades Operacionais de suas 

respectivas circunscrições. Eles são responsáveis perante o Comando Geral pela Polícia ostensiva 

e preservação da Ordem Pública nas regiões jurisdicionais: 

 Comando de Policiamento Regional I (CPR I) – Sede no Município de Santarém. 

Composto pelo 3º BPM  (Santarém), 18º BPM (Monte Alegre, Almeirim e Prainha) 

e 12ª CIPM  (Oriximiná, Obidós, Cuará, Porto Trombetas, Faro, Terra Santa e Juruti)  

 Comando de Policiamento Regional II (CPR II) – Sede no Município de Marabá. 

Composto pelo 4º BPM (Marabá), 23º BPM (Parauapebas) e 11ª CIPM (Rondon do 

Pará). 

 Comando de Policiamento Regional III (CPR III) – Sede no Município de Castanhal 

. Composto pelo 5º BPM (Castanhal), 12º BPM (Santa Izabel do Pará) e 14ª CIPM ( 

Tomé-Açu).  

 Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV) – Sede no Município de Tucuruí. 

Composto pelo 13º BPM  (Tucuruí) e pela 6ª CIPM (Goianésia do Pará, Tailândia e  

Jacundá). 

 Comando de Policiamento Regional V (CPR V) – Sede no Município de Redenção. 

Composto pelo 7º BPM  (Redenção, Santana do Araguaia, Cumaru e Pau d´Arco), 

17º BPM  (Xinguara, Rio Maria, Sapucaia e Bannach), 22º BPM  (Conceição do 

Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Floresta do Araguaia) e 8ªCIPM  (Tucumã, 

Ourilândia e São Féliz do Xingu). 

 Comando de Policiamento Regional VI (CPR VI) – Sede no Município de 

Paragominas. Composto pelo 19º BPM  (Paragominas), 9ª CIPM  (São Miguel do 

Guamá), Mãe do Rio, Aurora do Pará e Irituia) e 10ª CIPM  (Capitão Poço, Garrafão 

do Norte, Ourém e Nova Esperança do Piriá)  

 Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII) – Sede no Município de 

Capanema . Composto pelo 11º BPM  (Capanema, Bonito, Cachoeira do Piriá, Nova 

Timboteua, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru e Santa Luzia do Pará) e pela 5ª CIPM 

( Bragança).  
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 Comando de Policiamento Regional VIII (CPR VIII) – Sede no Município de 

Altamira. Composto pelo 16º BPM (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Porto de Moz, 

Senador José Porfírio e Vitória do Xingu) e pela 13ª CIPM (Uruará e Medicilância). 

 Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX) – Sede no Município de Barcarena 

. Composto pelo 14º BPM (Barcarena), pelas 3ª CIPM (Abaetetuba) e 4ª CIPM 

(Cametá) e pelos Destacamentos (DPM´s) dos municípios de - Baião, Limoeira do 

Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará. 

 Comando de Policiamento Regional X (CPR X) – Sede no Município de Itaituba . 

Composto pelo 15º BPM (Itaituba) e pela 7ª CIPM (Novo Progresso). 

    

   

2.2.4 O “sujeito ingresso” na instituição Policial Militar 

  

O sujeito ingresso aprenderá quais as limitações e qual o poder de sua posição 

hierárquica, possuindo a instituição a seguinte divisão de postos e graduações:  

 Oficiais possuem postos: Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, Primeiro-Tenente e 

Segundo-Tenente. 

 Praças possuem graduações: Praças Especiais: Aspirante-a-Oficial e Aluno-Oficial 

/Cadete e as Praças:  Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo 

e Soldado. 

 A todos os seus superiores hierárquicos é obrigatório o tratamento de senhor, enquanto os 

possuidores de posição hierárquica inferior serão chamados de você ou tu, os “subordinados”, 

isto independente da idade. 

 O sujeito aprenderá também qual o círculo que ele poderá frequentar, que serão impostos, 

ou seja, tanto faz significado que tenha para o ser humano o seu relacionamento com uma ou 

outra pessoa, dele gostar mais de um determinado lugar do que de outro. Ele é obrigado a 

pertencer, participar de reuniões, ler alguns documentos etc, só do seu círculo, e tudo que for 

desrespeitado é passível de punição. 
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CÍRCULOS HIERÁRQUICOS POSTOS/GRADUAÇÕES 

Circulo de Oficiais Superiores Coronel  

Tenente Coronel  

Major 

Circulo de Oficiais Intermediários Capitão 

Círculo de Oficiais Subalternos Primeiro-Tenente 

Segundo-Tenente 

Aspirante-a-Oficial * 

Aluno-Oficial /Cadete * 

Círculo de Subtenentes  

e 

 Sargentos 

Subtenente 

Primeiro-Sargento 

Segundo-Sargento 

Terceiro-Sargento 

Círculo de Cabos 
 E Soldados  

Cabo 
Soldado 

          

 

*Excepcionalmente ou em Reuniões Sociais tem acesso aos Círculos dos Oficiais. 

 

 

2.3 O PODER DISCIPLINAR NA ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR 

 

 

Para garantir uma eficácia deste tipo de funcionamento, de “adestramento humano”, o 

poder disciplinar atua de forma extremamente significativa o que Foucault (1995) chama de 

Poder Disciplinar ou disciplina que “[...] é uma técnica, um dispositivo, um mecanismo, um 

instrumento de poder, são métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 

que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-

utilidade (FOUCAULT, 1995, p. XVIII). 

No ambiente militar há uma busca da normalização, pois o que interessa é gerir a vida dos 

homens e controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao máximo, 

aproveitando suas potencialidades, utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo 

de suas capacidades. 

 A disciplina possibilitará a emergência de corpos dóceis, que podem ser submetidos, que 

podem ser utilizados, que podem ser transformados e aperfeiçoados, são corpos submissos e 

exercitados. 

  Tudo será feito para que o ser humano adquira outra identidade: a de policial militar, e 

esta maneira de proceder não é algo novo e Foucault (1996) mostra que no início do século XVII 

já era descrita a figura ideal do soldado, como aquele que poderia ser reconhecido de longe; que 
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leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu sentimento de orgulho; 

seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. Que aprenderão aos poucos o ofício das 

armas - essencialmente lutando - as manobras como as marchas, as atitudes como o porte da 

cabeça, se originam, em boa parte, de uma retórica corporal da honra: 

 

 [...] os sinais para reconhecer os mais idôneos para esse ofício são a atitude viva e 

alerta, a cabeça direita, o estômago levantado, os ombros largos, os braços longos, os 

dedos fortes, o ventre pequeno, as coxas grossas, as pernas finas e os pés secos, pois o 

homem deste tipo não poderia deixar de ser ágil e forte: (tornado lanceiro, ou soldado) 

deverá ao marchar tomar a cadência do passa para ter o máximo de graça e gravidade 

que for possível, pois a lança é uma arma honrada que merece ser levada com um porte 

grave e audaz. (FOUCAULT, 1996, p. 125). 

 
  

Já na segunda metade do século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica; de 

uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrigiram-se aos 

poucos as posturas; lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo, se 

assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, em 

silêncio, no automatismo dos hábitos; em resumo “foi expulso o camponês” e lhe foi dada “a 

fisionomia de soldado”, sendo que os recrutas são habituados a: 

  

[...] manter a cabeça ereta e alta; a se manter direito, sem curvar as costas, a fazer a 

avançar o ventre, a salientar o peito, e encolher o dorso; e a fim de que se habituem , 

essa posição lhes será dada apoiando-os contra um muro, de maneira que os calcanhares, 

batata da perna, os ombros e a cintura encostem nele, assim como as costas das mãos, 

virando os braços para fora, sem afastá-los do corpo [...] ser-lhes-á igualmente ensinado 

a nunca fixar os olhos na terra, mas a olhar com ousadia àqueles diante de quem eles 

passam [ ...] a ficarem imóveis esperando o comando, sem mexer a cabeça, as mãos nem 
os pés [...] enfim a marchar com passo firme com os joelhos e a perna esticados, a ponta 

baixa e para fora.36 

 

 

 Na consciência do ser é provocada para a emergência de novos significados para a sua 

existência, onde o seu ser no mundo
37

 não será um ser para o outro, mas o ser para uma “causa” 

que é colocada como superior aos homens: a nobre missão de defesa da Ordem Pública e que 

para cumpri-la, ele precisa ser diferente dos outros. 

                                                
36  Ordenação de 20 de março de 1764 (apud FOUCAULT, 1996, p.125). 
37 É aquele que se constrói na relação com o outro e com o mundo. O mundo a vida é o espaço das vivências e das 

significações. 
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  Ele terá que perder a sua identidade civil, sendo colocado imediatamente pela corporação 

quais são as normas da casa. É a tentativa de ruptura com a vida civil. Por isso, a instituição tenta 

retirar fora do indivíduo aqueles hábitos e costumes trazidos pelo meio familiar.  

 Acontece o que Goffman (1992, p. 24) chama de mortificação do eu, e ele explicita que 

“[...] o novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se tornou possível 

por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo doméstico e ao entrar é imediatamente 

despido do apoio dado por tais disposições”.  

 O homem também será ainda submetido ao que Foucault (1996) chama de “vigilância 

hierarquizada” que, segundo ele, é uma das grandes “invenções” técnicas do século XVIII, mas 

sua insidiosa extensão deve a sua importância as novas mecânicas de poder que traz consigo. O 

poder disciplinador, graças a ela, torna-se um sistema integrado, ligado do interior à economia e 

aos fins do dispositivo onde é exercido. Organiza-se assim como um poder múltiplo, automático 

e anônimo, pois, se é verdade que a vigilância repousa sobre os indivíduos, seu funcionamento é 

de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até certo ponto de baixo para cima e 

lateralmente. Essa rede “sustenta” o conjunto e o perpassa de efeitos de poder que se apóiam uns 

sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados.  

 O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, não se 

transfere como uma propriedade e funciona como uma máquina. E se é verdade que sua 

organização piramidal lhe dá um chefe, é o aparelho inteiro que produz poder e distribui os 

indivíduos nesse campo permanente e contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser 

absolutamente indiscreto, visto que está em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não 

deixa nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de 

controlar; e absolutamente discreto, uma vez que funciona permanentemente e em grande parte 

em silêncio. 

 

A disciplina faz “funcionar” um poder relacional que se auto-sustenta por seus próprios 

mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares 

calculados. Graças às técnicas de vigilância, a “física” do poder, o domínio sobre o 

corpo se efetuam segundo as leis da ótica e da mecânica, segundo um jogo de espaços, 

de linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao 

excesso, à força, à violência. Poder que é aparência ainda menos “corporal” por ser mais 

sabiamente “físico”. (FOUCAULT, 1995, p.58, grifos do autor). 
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 Situa-se a frase de um capitão da Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura para os 

cadetes: “Eu tenho um satélite, eu sei de tudo.” 

 E outra que é muito falada no meio militar: “Na PM tudo se sabe”. 

 Tudo é feito para padronizar as existências e descaracterizar as essências. Ainda convém 

ressaltar outros dispositivos para o controle da atividade em um ambiente militar: 

 1 - o horário: Durante séculos, as ordens religiosas foram mestras de disciplina: eram os 

especialistas do tempo, grandes técnicos do ritmo e das atividades regulares: 

 

[...] a última pancada do relógio, um aluno baterá o sino, e ao primeiro toque, todos os 

alunos se porão de joelhos, com os braços cruzados e os olhos baixos. Terminada a 

oração o professor dará um sinal para os alunos se levantarem, um segundo para 

saudarem cristo, e o terceiro para se sentarem. 
38

  

 
 

2 - A elaboração temporal do ato: vejamos duas maneiras de controlar a marcha de uma 

tropa. Começo do século XVII: “[...] Acostumar os soldados, a marchar por fila ou em batalhão, a 

marchar na cadência do tambor. E para isso, começar com o pé direito a fim de que toda tropa 

esteja levantando o mesmo pé ao mesmo tempo”.39 

Metade do século XVIII, quatro tipos de passo: 

 

[...] O comprimento do pequeno passo será de um pé, o do passo comum, do passo 

dobrado e do passo de estrada de dois pés, medidos ao todo de um calcanhar ao outro; 

quanto à duração, a do pequeno passo e do passo comum serão de um segundo, durante 

o qual se farão dois passos dobrados; O passo oblíquo será feito no espaço de um 
segundo; terá no máximo 18 polegadas de um calcanhar ao outro... O passo comum será 

executado mantendo-se a cabeça alta e o corpo direito, conservando-se o equilíbrio 

sucessivamente sobre uma única perna, e levando a outra à frente, a perna esticada, a 

ponta do pé um pouco voltada para fora e baixa para aflorar sem afetação o terreno sobre 

o qual se deve marchar e colocar o pé na terra, de maneira que cada parte se apoie ao 

mesmo tempo sem bater contra a terra.40 

 

 

 O ato é decomposto em seus elementos; é definida a posição do corpo, dos membros, das 

articulações; para cada movimento é determinada uma direção, uma amplitude, uma duração; é 

prescrita sua ordem de sucessão. O tempo penetra no corpo, e com ele todos os controles 

minuciosos do poder. Uma maneira simples de perceber isto é por meio da continência que é a 

                                                
38 J - b. de La Salle, Conduite des écoles chrétiennes, B.N. Ms 11759, p.27-28 ( apud FOUCALT, 1996, p. 137). 
39  L. de MONTOGOMERY, La Milice française, p.86. (apud FOUCALT,1996, p. 138). 
40 Ordennance du 1 janvier 1766, pour régler l’exercise de l’infanterie (apud FOUCAULT, 1996, p. 139). 
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saudação do policial-militar, que deve ser prestada obrigatoriamente do subordinado ao superior, 

e visa o cargo e não a pessoa, sendo ainda composta de atitude, gesto e duração.  

 3- O corpo e o gesto postos em correlação: na ótica militar um corpo disciplinado 

produzirá um gesto eficiente, pois o ser aprenderá a não pensar e apenas executar com rapidez, 

por exemplo, durante a ordem unida, o menor tempo que ele gaste com seus pensamentos ele 

com certeza errará o passo, o grupo será punido e ele discriminado.  

 4 - A articulação corpo-objeto: a disciplina define cada uma das relações que o corpo deve 

manter com o objeto que manipula. Ela estabelece cuidadosa engrenagem entre um e outro. 

 

[...] Leve a arma à frente. Em três tempos. Levanta-se o fuzil com a mão direita, 

aproximando-o do corpo para mantê-lo perpendicularmente em frente ao joelho direito, 

a ponta do cano à altura do olho, apanhando-o batendo com a mão esquerda, o braço 

esticado colado ao corpo à altura do cinturão. No segundo, traz-se o fuzil com a mão 

esquerda diante de si, o cano para dentro entre os dois olhos, a prumo, a mão direita o 

apanha pelo punho, com o braço esticado, o guarda-mato apoiado sobre o primeiro dedo, 

a mão esquerda à altura da alça de mira, o polegar estendido ao longo do cano contra a 

soleira. No terceiro, a mão esquerda deixa o fuzil e cai ao longo da coxa, a mão direita o 
eleva, com o fecho para fora e em frente ao peito, com o braço direito meio esticado, o 

cotovelo colado ao corpo, o polegar estendido contra o fecho, apoiado ao primeiro 

parafuso, o cão apoiado sobre o primeiro dedo, o cano a prumo.41 
 

 

 

 Mostra-se uma codificação instrumental do corpo, que consiste em uma decomposição do 

gesto global em duas séries paralelas: a dos elementos do corpo que serão postos em jogo (mão 

direita, mão esquerda, diversos dedos da mão, joelho, olho, cotovelo etc.), a dos elementos do 

objeto manipulado (cano, alça de mira, cão, parafuso etc.); coloca-os depois em correlação uns 

com os outros segundo um certo número de gestos simples (apoiar, dobrar); finalmente fixa a 

ordem canônica em que cada uma dessas correlações ocupa lugar determinado.  

 

[...] A esta sintaxe forçada é que os teóricos militares do século XVIII chamavam 

“manobra”. A receita tradicional dá lugar a prescrições explícitas e coercitivas. Sobre 

toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto que o manipula, o poder vem se 
introduzir, amarra-os um ao outro. Constitui um complexo corpo-arma, corpo-

instrumento, corpo-máquina.  (FOUCAULT, 1996, p. 139, grifos do autor). 

 

 

  E por meio desse corpo que o ser militar se movimenta como ser no mundo mostra-se 

como presença no mundo. Ele possibilita a sua inerência no mundo, pois o corpo é o lugar de 

                                                
41 Ordonnance du 1 janvier 1766, título XI, art.2 (apud FOUCALT , 1996, p.139). 
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todas as ambiguidades, é o lugar onde se dá a experiência da facticidade e do sentido emergente, 

o lugar onde deve se inscrever a reflexão e a ação.  

 Na Polícia Militar do Pará o documento que é considerado a “Bíblia” da corporação é o 

Regulamento Disciplinar e no Art. 22 encontramos que: “[...] A punição disciplinar ativa o 

fortalecimento da disciplina”. E para ficar melhor explicitado cita-se uma „fala‟:  

  

[...] Quando entramos para a PM, devemos cumprir tudo o que diz o regulamento, 

abraçamos uma missão perigosa, somos empregados em serviços perigosos, corremos 

risco de vida, podemos ser baleados, ficar defeituosos ou mesmo quando tem greves, 

piquetes, as pessoas jogam pedra, pau na gente, podendo atingir um olho, dizem palavras 

ofensivas, chamam a gente para a porrada, muitas vezes não entendem nosso trabalho, 

acham que estamos lá para reprimir e, nós vamos só manter a ordem evitar quebra-

quebra, passamos por tudo isso e, muitas vezes a Corporação não nos dá valor que 

merecemos. (3º SARGENTO PM). 

 

 

 O regulamento disciplinar foi substituído pelo Código de Ética policial, porém, a essência 

do documento permaneceu inalterada, prevalecendo os ditames da hierarquia e da disciplina, 

principalmente quanto ao zelo dos valores institucionais, ou melhor ainda militares. Onde os que 

transgridem as normas da corporação são punidos, para poderem se adequar a vida militar. 

 A disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas um modelo 

reduzido do tribunal. O que pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, tudo o que está 

inadequado à regra, tudo o que se afasta dela, os desvios. É passível de pena o campo indefinido 

do não-conforme: o soldado comete uma falta cada vez que não atinge o nível requerido. 

 Ressalto que além das punições consideradas regulamentares, como: advertência, 

repreensão, detenção, prisão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina; existem aquelas 

elaboradas e impostas pelo Comando da Corporação ou diretamente pelo superior hierárquico, 

muitas vezes, arbitrariamente, mas transvertidas de legalidade, por exemplo, com as escalas-

extras de serviço. 

Já ensinava Foucault (1996) que na oficina, na escola, no exército funciona como 

repressora toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas); da 

atividade (desatenção, negligência, falta de zelo); da maneira de ser (grosseira, desobediência); 

dos discursos (tagarelice, insolência); do corpo (atitudes incorretas, gestos não conformes, 

sujeira); da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de 

punição, toda uma série de processos sutis - que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a 

pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues 
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da conduta e dar uma função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho 

disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada 

indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-punidora. 

 Constata-se que a disciplina militar descaracteriza o ser como pessoa, e possibilita a 

emergência de dois significados extremos para o existir do policial-militar, pois ele provoca um 

sentimento de superioridade humana, o policial como um ser que está acima dos homens para 

defendê-los e este “poder” ambiguamente faz com ele concentre-se em si próprio, conheça a 

capacidade física do seu corpo e queira ultrapassá-la, cultue uma adoração de seu eu 

individualista e egocêntrica. Volta-se a Foucault (1996, p.127), “[...] A disciplina aumenta as 

forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência)”.  

Segundo Foucault (1995, p. 58-159), a disciplina faz “funcionar” um poder relacional que 

se auto-sustenta por seus próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo jogo 

ininterrupto dos olhares calculados. Graças às técnicas de vigilância, a “física” do poder, o 

domínio sobre o corpo se efetua segundo as leis da ótica e da mecânica, segundo um jogo de 

espaços, de linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao 

excesso, à força, à violência. Poder que é aparência ainda menos “corporal” por ser mais 

sabiamente “físico”.  

  

 

2.4 A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ COMO INSTITUIÇÃO TOTAL  

 

 

A Polícia Militar do Pará, nesta tese, será analisada como uma instituição que apresenta 

características de uma instituição total, que pode ser definida como um local de residência e 

trabalho, onde um grande número de indivíduos em situação semelhante, separados da sociedade 

mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida parcialmente fechada e 

formalmente administrada. 

Segundo Goffman (1992, p. 16), toda a instituição conquista parte do tempo e do interesse 

de seus participantes e lhes dá algo de um mundo, resumidamente, toda a instituição tem 

tendências de fechamento. Porém, quando seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado 
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pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições a saída que, muitas vezes, 

estão incluídas no esquema físico, tais estabelecimentos são nomeados de instituições totais. 

Para Goffman (1992), as instituições totais de nossa sociedade podem ser, a grosso modo, 

enumeradas em cinco agrupamentos: 

 

1- Instituições para cuidar de pessoas, que, segundo se pensa, são incapazes e 

inofensivas. Ex: casas para cegos, asilos, orfanatos. 

2- Locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si 

mesmas e que são uma ameaça à comunidade, embora de maneira não-intencional. Ex: 

hospitais para doentes mentais, leprosários. 

3- Instituições organizadas para proteger a comunidade dos perigos intencionais, e o 

bem-estar das pessoas assim isoladas não constituem problema imediato. Ex: cadeias, 

penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra. 
4- Instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais adequado 

alguma tarefa de trabalho, e que se justificam apenas por meio de tais fundamentos 

instrumentais: quarteis, navios, escolas internas. 

5- Estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes 

sirvam como locais de instrução para religiosos. Ex: abadias, mosteiros, conventos. 

(GOFFMAN, 1992, p.16-17). (grifos meus) 

 

 

Analisa-se a PM como instituição total, não só pela sua tendência ao fechamento, mas 

também pelos processos de mortificação do eu, do afastamento dos indivíduos do mundo familiar 

e das barreiras que a organização impõe ao relacionamento externo. 

Nas instituições totais são marcantes as diferenças entre a equipe dirigente e os dirigidos, 

ou como ele chama os internados, pois cada agrupamento tende a conceber o outro por meio de 

estereótipos limitados e hostis; a equipe dirigente muitas vezes vê os internados como amargos, 

reservados e não merecedores de confiança; os internados muitas vezes vêem os dirigentes como 

condescendentes, arbitrários e mesquinhos. Os participantes da equipe dirigente tendem a sentir-

se superiores e corretos; os internados tendem, pelo menos sob alguns aspectos, a sentir-se 

inferiores, fracos, censuráveis e culpados (GOFFMAN, 1992). 

A mobilidade social entre os dois estratos é grosseiramente limitada; geralmente há uma 

grande distância social e esta é frequentemente prescrita. Até a conversa entre as fronteiras pode 

ser realizada em tom especial de voz. 

Pode-se perceber que nas instituições militares existem os dois estratos distintos que são o 

círculo dos oficiais e o das praças. Assim como há restrição para conversa entre as fronteiras, há 

também restrições à transmissão de informações, sobretudo informação quanto aos planos dos 
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dirigentes para os internados. Geralmente, estes não têm conhecimento das decisões quanto ao 

seu destino. Tanto no caso em que os fundamentos oficiais são militares, por exemplo, ocultar o 

destino da viagem dos soldados; ou médicos ocultando o diagnóstico, plano de tratamento e 

demora aproximada de internamento para tuberculosos. Essa exclusão dá à equipe dirigente uma 

base específica de distância e controle com relação aos “internados”. 

Presumivelmente, todas essas restrições de contato ajudam a conservar os estereótipos 

antagônicos. Desenvolvem-se dois mundos sociais e culturais diferentes, que caminham juntos 

com pontos de contato oficial, mas com pouca interpenetração (GOFFMAN, 1992). 

São definidas quais as características e qualidades específicas de cada segmento, como 

sugere um ex-oficial do exército ao enumerar as qualidades esperadas de oficiais: 

 

[...] Embora grande parte da instrução fosse inevitavelmente destinada a desenvolver a 

aptidão física, havia a crença muito arraigada de que um oficial, apto ou não, deveria ter 
tanto orgulho (ou fibra) que nunca admitiria inadequação física, a não ser que caísse 

morto ou inconsciente.” Esta crença, muito significativa, era mística, tanto em sua 

natureza quanto em sua intensidade... Por exemplo, os oficiais não faziam educação 

física; não precisavam dela; eram oficiais e suportariam tudo até o fim, 

independentemente do fato de terem saído de um sanatório ou de um bordel e ido 

diretamente para o campo. (GOFFMAN, 1992, 80-81). 

 

 

 

2.4.1 Processo de mortificação do eu 

 

Segundo Goffman (1992), o outro aspecto que identifica uma instituição total é o processo 

de mortificação do eu, que se inicia no ingresso para a instituição.  Dessa forma, ao ingressar 

numa instituição militar o ser humano passará pelo chamado período de adaptação que visa à 

perda da “identidade civil” para que adquira uma “identidade militar”. Nesse processo serão 

colocadas imediatamente pela corporação quais são as normas da casa, é a tentativa de ruptura 

com a vida civil, por isso, a instituição tenta retirar fora do indivíduo aqueles hábitos e costumes 

trazidos pelo meio familiar.  

Esse processo foi identificado por mim (LIMA, 1997), nas „falas‟ de oficiais da Academia 

de Polícia Militar do Pará para cadetes: 
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[...] Vocês foram voluntários para entrar são também para sair. 

 

[...] Não está aguentando, pede para ir embora. 

 

[...] Pensou que ia ser moleza. 

 
[...] Aqui não tem papai nem mamãe. 

 

 

O processo também foi referido por Castro (1990), ao citar a „fala‟ de um cadete da 

Academia Militar das Agulhas Negras (RJ):  

 

[...] Você chega na AMAN e se assusta com o tratamento que você leva. Acaba com 

tudo, frescura de família, não tem mais aquele carinho dos pais, dos irmãos, não tem 

proteção. Você está sozinho ali, está jogado [...] é uma época que eles procuram ver se o 

cara realmente gosta da vida militar. O oficial fica gritando, falando alto demais, te 

humilhando... chega até certo ponto de te humilhar, dependendo da situação, para ver se 
você aguenta e se era realmente aquilo que você queria ou se você foi lá influenciado 

pelos pais. (CASTRO, 1990, p.19). 

 

 

O processo de admissão pode ser caracterizado como uma despedida e um começo, e o 

ponto médio do processo pode ser marcado pela nudez. Evidentemente, o fato de sair exige uma 

perda de propriedade, o que é importante porque as pessoas atribuem sentimentos do eu aquilo 

que possuem. Talvez a mais significativa dessas posses não seja física, pois é nosso nome; 

qualquer que seja a maneira de ser chamado, a perda de nosso nome é uma grande mutilação do 

eu. 

Na Polícia Militar, a primeira etapa será realizada pela definição de um nome de guerra, 

que é como o ser será chamado, independente da sua vontade, e em alguns casos, principalmente 

durante cursos ele será chamado pelo número.   

Depois, ele terá um corte de cabelo padronizado, haverá então uma homogenação do 

vestir, por meio do uso de uniformes, terá inúmeras instruções para aprender como deve se 

comportar, quais são as suas competências e limitações, isto em relação ao seu posto ou 

graduação, pois o discurso que prevalece na instituição militar é o da impessoabilidade. 

O novato chega ao estabelecimento é forçado a se despir das disposições socais estáveis 

no seu mundo doméstico. Na linguagem exata de algumas das mais antigas instituições totais, 

começa uma série de rebaixamento, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é 

sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa a passar por 

algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira composta por progressivas 
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mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito e a respeito dos outros que são 

significativos para ele (GOOFFMAN, 1992). 

Geralmente, o processo de admissão também leva a outros processos de perda e 

mortificação. Os processos de admissão talvez pudessem ser denominados “arrumação” ou 

“programação”, pois, ao ser “enquadrado”, o novato admite ser conformado e codificado num 

objeto que pode ser colocado na máquina administrativa do estabelecimento, modelando 

suavemente suas operações de rotina. 

Na visão de Goofman (1992, p.26), os momentos iniciais de socialização podem incluir 

um “teste de obediência” ou até um desafio de quebra de vontade; um internado que se mostra 

insolente pode receber castigo imediato e visível, que aumenta até o momento que explicitamente 

peça perdão ou se humilhe. 

Os processos de admissão e os testes de obediência podem ser desenvolvidos numa forma 

de iniciação que tem sido denominada “as boas vindas” – onde a equipe dirigente ou os 

internados, ou os dois grupos, procuram dar ao novato uma noção clara de sua situação. Como 

parte desse rito de passagem ele pode ser chamado por um termo como “peixe”, “calouro” ou 

“bicho”, que lhe diz que é apenas um internado e, mais ainda, que tem uma posição baixa mesmo 

nesse grupo baixo. 

No processo de sujeição humana nas instituições totais, tornam-se numerosas as 

“indignidades” físicas. Por exemplo, nas prisões militares, os internados podem ser obrigados a 

ficar em posição de sentido sempre que um oficial entre no local. 

Assim como o indivíduo pode ser obrigado a manter o corpo em posição humilhante, 

pode ser obrigado a dar respostas verbais também humilhantes. Um aspecto importante disso é o 

padrão de deferência – por exemplo, dizendo “senhor” a todo o momento. Outro exemplo é a 

necessidade de pedir, importunar, ou humildemente pedir algumas coisas pequenas – por 

exemplo, um copo d‟água, permissão para usar o telefone e ainda solicitar permissão até para 

falar. 

As indignidades de fala e ação exigidas do internado correspondem às indignidades de 

tratamento que outros lhe dão. Os exemplos padronizados são aqui as profanações verbais ou de 

gestos: pessoas da equipe dirigente ou outros internados dão ao indivíduo nomes obscenos, 

podem xingá-lo, indicar suas qualidades negativas, “gozá-lo” ou falar a seu respeito com outros 

internados como se não estivesse presente (GOOFFMAN,1992, p.30-31). 
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Em muitas instituições totais, as mortificações são oficialmente racionalizadas com outros 

fundamentos, tais como, higiene (no caso do uso do banheiro), responsabilidade pela vida (no 

caso de alimentação forçada), capacidade de combate (no caso de regras do exército para 

aparência pessoal), “segurança” (no caso de restrições em regulamentos de prisões) 

(GOOFFMAN,1992, p.48). 

A mortificação ou mutilação do eu tende a incluir aguda tensão psicológica para o 

indivíduo, mas para o indivíduo desiludido do mundo ou com sentimento de culpa, a mortificação 

pode provocar alívio psicológico. Neste caso pode-se situar como exemplo a existência da Legião 

Estrangeira na França, onde são admitidas pessoas de vários países do mundo, que desejem 

perder sua identidade civil e atuar nesta instituição que se caracteriza por um rigoroso controle e 

treinamento militar. 

 

 

2.4.2 Sistema de privilégios 

 

 

Ao mesmo tempo em que o processo de mortificação se desenvolve, o internado começa a 

receber instrução formal e informal a respeito do que aqui será denominado sistema de 

privilégios. Na medida em que a ligação do internado com seu eu civil foi abalada pelos 

processos de despojamento da instituição, é em grande parte o sistema de privilégios que dá um 

esquema para a reorganização pessoal.  

Segundo Goffman (1992) é possível mencionar três elementos básicos do sistema: 

 

1- As “regras da casa”, um conjunto relativamente explícito e formal de prescrições e 

proibições que expõe as principais exigências quanto à conduta do internado. 

2- Um pequeno número de prêmios ou privilégios claramente definidos...A construção 

de um mundo em torno destes objetos secundários é talvez o aspecto mais importante da 

cultura dos internados, embora seja algo que dificilmente um estranho pode apreciar, 

mesmo que antes tenha vivido essa experiência. Às vezes, esse interesse por privilégios 

leva os internados a uma divisão generosa, quase sempre conduz ao desejo de pedir 
algumas coisas – por exemplo, cigarros, balas e jornais. Compreende-se que a conversa 

dos internados muitas vezes se centraliza numa “fantasia de libertação”, isto é, uma 

descrição do que a pessoa fará durante uma licença ou quando for desligado da 

instituição. Essa fantasia se liga ao sentimento de que os civis não compreendem como 

sua vida é maravilhosa. 

3- O terceiro elemento no sistema de privilégio está ligado aos castigos, estes são 

definidos como consequência da desobediência das regras. (GOFFMAN, 1992, p.51, 

grifos do autor). 
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Em algumas instituições, existe uma espécie de escravidão, e o tempo integral do 

internado é colocado à disposição da equipe dirigente; neste caso, o sentido do eu e de posse do 

internado pode tornar-se alienado de sua capacidade de trabalho.  

As instituições totais são também incompatíveis com a família. A vida familiar é, às 

vezes, contrastada com a vida solitária, mas, na realidade, um contraste mais adequado poderia 

ser feito com a vida em grupo, pois aqueles que comem e dormem no trabalho, com um grupo de 

companheiros de serviço, dificilmente podem manter uma existência doméstica significativa 

(GOFFMAN, 1992). 

O mundo da vida familiar do policial-militar apresenta-se como um espaço de constantes 

tensões e conflitos, e de permanentes pedidos de ajuda. Pois, além de todas as angústias que as 

famílias têm passado com as mudanças dos papéis sociais, com problemas econômicos, com a 

incerteza na educação dos filhos, com o avanço das drogas, o PM vive em contato direto com a 

morte, e trabalha num ambiente onde sempre é enfatizado que a sua família está em “segundo 

plano”, pois em primeiro lugar deve estar a sua “nobre missão de preservação da ordem pública”. 

 

 

2.4.3 As cerimônias 

 

 

Uma das características das instituições totais são as cerimônias institucionais, por meio 

delas cria-se no ambiente da organização uma ideia de unidade e integração. Nessas cerimônias, 

normalmente, há uma inversão dos papéis desempenhados no cotidiano, a equipe dirigente tanto 

o serviço de organização como de execução do evento.  

 Goffman (1992) cita que uma interessante cerimônia institucional, muitas vezes, ligada à 

festa anual e a comemoração de Natal, é o teatro institucional, onde os autores geralmente são 

membros da instituição e a peça cheia de referências locais. Comumente, nessas encenações, 

evoca-se o mau passado histórico das instituições como um contraste com um presente 

supostamente melhor. 

 O fato do teatro institucional ser, às vezes, apresentado diante de uma audiência estranha, 

sem dúvida, dá aos internados e à equipe dirigente um fundo contrastante para sentir sua unidade 

(GOFFMAN, 1992). 
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 Pode-se colocar como exemplo uma peça teatral Um novo começo para Polícia Militar, 

desenvolvida e apresentada por policiais militares alunos do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças, onde a temática central enfatizava a mudança positiva ocorrida na 

formação dos policiais militares. A peça foi escrita e encenada pelas próprias praças, havendo 

apenas um oficial na direção. 

 Ainda dentro das cerimônias institucionais, há os esportes internos, caracterizando, 

durante a execução da atividade esportiva, o esquecimento das diferenças sociais e institucionais 

dos grupos. 

 Nos quartéis existem normalmente quadras para prática desportiva e os dias destinados a 

essa prática. Existem até comandantes de unidades
42

 que promovem jogos, onde a disputa é entre 

polícia e comunidade, alegando que isto possibilita trazer a comunidade para o ambiente do 

quartel. Mas, na verdade, essas disputas criam nas equipes, compostas geralmente por oficiais e 

praças, um reforço na crença da igualdade e da identidade policial militar. 

 Na Polícia Militar do Pará, as cerimônias são normalmente divulgadas pelo boletim 

geral
43

, por meio de notas de serviço, e para cada cerimônia fica estabelecido a quem se destina e 

quais são obrigados a comparecer, sob risco de punição. Isto deve acontecer devido ao fato, como 

diz Goffman (1992, p.97, grifos meus), que “[...] uma instituição total talvez precise de 

cerimônias coletivas porque é algo mais do que uma organização formal; no entanto, suas 

cerimônias são muitas vezes „forçadas‟ e insípidas, talvez porque seja menos que uma 

comunidade”.  

 

 

2.4.4 A permeabilidade das instituições totais 

 

 

 Uma dimensão de variação entre as instituições totais é o que Goffman chama de 

permeabilidade, isto é, o grau em que os padrões sociais mantidos no interior da instituição e na 

sociedade-ambiente se influenciam mutuamente, cuja consequência é uma redução das 

diferenças. Esse problema, diga-se de passagem, dá uma oportunidade para considerar algumas 

                                                
42 O termo unidade é usado no sentido de organização policial militar. 
43 O boletim geral é publicado diariamente contendo as notícias da instituição. 
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relações dinâmicas entre uma instituição total e a sociedade mais ampla que a mantém ou que a 

tolera (GOFFMAN, 1992). 

Pela sua situação de trabalho, a Polícia Militar é uma instituição que mantém uma boa 

permeabilidade com a sociedade, ou seja, como sua atividade fim é prestar segurança à 

sociedade, ela precisa estar de acordo com as exigências desta sociedade. 

Mas esse aspecto não elimina o fato da primazia pelo controle de seus integrantes,  que se 

dá não apenas nas tarefas de trabalho, mas na vida do policial militar
44

. Além do uniforme ser 

considerado pelos policiais militares como uma “segunda pele”, que gruda na vida do policial e o 

acompanha para sempre, mesmo quando este deixar a Polícia Militar. 

Goffman (1992) já citava que o direito que a administração tem de limitar, examinar e 

censurar as cartas escritas pelos pacientes, bem como regra frequente contra a apresentação de 

qualquer negativa coisa a respeito da instituição, ajudam a manter a visão que o visitante tem do 

estabelecimento – e que também alienar os internados daqueles estranhos a quem não podem 

escrever francamente.  

Apesar de estabelecer vínculos com o mundo externo, a instituição policial militar é 

sempre colocada como primeiro plano e isto gera dificuldades de relacionamento dos policiais 

militares com a família e com a comunidade.   

 

 

2.4.5 O ideário da guerra na Polícia Militar do Pará 

 

 

Nesse modelo de organização é sedimentado o ideal do policial guerreiro, que é superior 

ao tempo, que jura sacrificar a sua própria vida para “defender a sociedade”. Porém, o ideário de 

guerra traz consigo a imagem do inimigo a ser derrotado. Esse inimigo teve diversas faces e 

construções ideológicas.  

A história da Polícia Paraense relata a sua atuação como Corpo de Voluntários da Pátria, 

na Guerra do Paraguai. No dia 29 de março de 1865 seguiram para o Paraguai 528 homens, 

segundo um historiador e 521, segundo outro historiador, mas os dois concordam que 17 homens 

                                                
44 Pode-se citar como exemplo o policial ter que pedir permissão para casar, para viajar, para prestar concursos 

públicos etc. 
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desistiram de ir para a guerra antes do embarque (MARRECA,1940). Além dos 528, foram 

mandados mais 562 e em seguida mais 430, para cobrir os “claros” existentes. O Corpo de 

Voluntários da pátria retornou ao Brasil em 08 de julho de 1870, chegando a Belém com 85 

mortos e 349 feridos. 

Nos registros históricos, encontra-se uma poesia proclamada por um voluntário em plena 

praça, na despedida de seus familiares, antes de seguir para a guerra:  

 

 

Se eu morrer em combate ninguém chore 

A morte de um soldado brasileiro 

Não olvidem, porém que, foi à pátria, 

A quem deu seu suspiro verdadeiro. 

 

Não quero funeral, dispenso honras. 

Que me possam fazer como soldado 

Só quero que deixem o retrato 

Que trago no peito resguardado 
 

Nada mais eu desejo, não importa. 

Que meu corpo não tenha sepultura 

Meu corpo, que importa cá na terra. 

Se minha alma ante Deus se encontra pura! 

 

A medalha que adorna a minha farda 

Desejo que entregue a minha esposa 

Os martírios sofridos na campanha 

Sejam só a inscrição da minha lousa. 

 
Si tenho pai, mãe, esposa e amigos 

Que podem lamentar a minha sorte 

Também podem dizer cheios de orgulho 

Que foi em prol da Pátria a minha morte! 

 

Eis tudo o que desejo: o esquecimento 

Em breve cobrirá os restos meus. 

Só peço a minha mãe sentida lágrima 

E fervente oração, por mim, a Deus! 

(MARRECA, 1940, p. XX). 

 

. 

Conforme citado, com o nome de Regimento Militar do Estado, a “PMPA” atuou em 

1897 na Guerra de Canudos, sendo encontrada a seguinte descrição sobre a participação do Pará 

no final dos confrontos em Canudos: 

 

[...] Eram, por fim, menos de uma dúzia de “jagunços. 

Heroicos brasileiros – digamos- em frente aos quais rugiam raivosamente, como leões 

esfomeados, cinco mil (5.000) homens, dispondo de cinco mil (5.000) fuzis, vinte 

canhões e vasto material de guerra. 
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Ante a excessiva superioridade numérica de seus inimigos, Canudos, sem se render, 

todavia, caiu em poder da Forças legais com a morte de seus últimos combatentes, 

apresentando ao mundo o espetáculo dum rubro e imenso campo de sangue e de dor, 

coalhado com cadáveres, onde a guerra desdobrou crepe sobre corações, desdobrou 

mortalhas sobre heróis e desdobrou sobre seus morros, vales e campinas, rios de sangue. 

No dia 6 foram destruídas inteiramente as restantes casas do arraial. (MARRECA, 
194045). 

 

 
 

 

Fig. 08 - Brigada Policial do Pará no acampamento de Canudos depois do Combate de 25 de 
Setembro de 1897. 

Fonte: Moraes Rego (1981). 

 

 

5000 contra menos de meia dúzia de jagunços? Um espetáculo de um rubro e imenso 

campo de sangue e dor? Ler essa exaltação a atuação da polícia no passado já causa desconforto, 

porém ela continua presente na PMPA e em 1924 foi criado o “Dia da Força Pública” e 

considerado patrono da PMPA, o “CEL Fontoura”, pelo seu “grande desempenho” quando 

comandou a tropa.  

 

 

 

                                                
45 A citação está sem página, pois se trata de um livro raro, que encontrava-se em condições precárias, que foi 

posteriormente extraviado. 
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                                                                  Fig. 09 - Coronel Fontoura. 

                                                           Fonte: Dantas de Feitosa (1994, p. 103 apud MACHADO, 2008, p.77). 
 

 

 

Decreto n° 4.099 – O Governador do Estado, tendo em alta consideração os relevantes 

serviços que à causa pública vem prestando em toda a sua já longa e brilhante vida, na 

segurança da ordem legal, na defesa da autonomia do Estado, como das instituições 

republicanas a Força Pública Militar do Pará; 

Considerando ainda que por sua disciplina, lealdade e bravura merece os aplausos do 

Governo e da coletividade da qual é guarda valorosa das suas garantias; 

Considerando que a data de 25 de setembro de 1897, nos sertões baianos, teve a Força 

Pública Paraense um dos seus mais heroicos feitos, resolve, como demonstração de alto 
apreço e confiança que inspira esta organização militar, criar o dia da Força Pública do 

Estado, nos termos do presente decreto: 

Art. 1º - Fica designada a data de 25 de setembro como “Dia da Força Pública do 

Estado”, gozando os oficiais e praças do descanso e perdão por qualquer pena 

disciplinar, além das demonstrações festivas do estilo. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

O secretário geral do Estado assim o faça executar. Palácio do Governo do Estado do Pará, 

24 de setembro de 1924. 

SOUZA CASTRO 

Deodoro Mendonça 

Raimundo Furtado de Leão, 

Cel. Cmt. Geral”.  
(MACHADO, 2008, p. 279). 

 

Cem anos depois, em 1987, o Comandante Geral da Polícia Militar do Pará declama em 

uma solenidade de aniversário da instituição:  

 

[...] Nos duros confrontos da campanha de Canudos, enfrentamos Antônio Conselheiro e 

seus seguidores, nas agruras do sertão baiano. Destacou-se, nesse sangrento episódio, o 

heroísmo e a vontade férrea no cumprimento do dever, do Cel Antônio Sérgio Vieira da 

Fontoura, o nosso insigne patrono”.  
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Porém sendo observado o outro lado da história, o significado que ele teve para a 

população local, como é registrado na fala de um coronel da PMPA: 

 

[...] Nós viajamos para Canudos, acho que foi em 1988, foi uma comitiva, pois 

queríamos que fosse construído um monumento para marcar a atuação da PMPA na 

guerra de Canudos, mas nem demoramos lá, pois descobrimos que se fizéssemos alguma 
coisa com certeza seria destruído [...] a população local odeia a nossa PM. (LIMA, 

2001, p. 27, grifos meus). 

  

Os fatos e atos considerados heroicos são relembrados e festejados pela instituição, 

trazendo como atual um ideário de policial que não corresponde à exigência da população e ao 

cotidiano do policial-militar. E continua a existir nas Polícias Militares Brasileiras uma 

premiação por atos de bravura, medalhas e promoções por feitos heróicos, alimentando o ideário 

do policial militar acima dos meros mortais. Pode-se dizer que os mitos na literatura militar, os 

grandes feitos heróicos, nem sempre correspondem à realidade dos fatos, mas provocam em seus 

leitores imagens deste passado e delírios sobre a possibilidade de realização, sendo agraciados os 

que um dia conseguirem chegar perto desta pretensa realidade. 

Vale ler a letra da Canção da Polícia Militar do Pará
46

, entoada em todas as solenidades e 

formaturas desta instituição: 

 

Altaneira Polícia Militar 

Cobre de louro o teu nome tradicional 

Para a glória do Brasil 

Terra santa e imortal 

 

Teus soldados heróicos e destemidos 

Quer na paz ou na guerra feroz 

O Brasil, o Pará, hão de honrar 
O teu nome exaltar 

E a luta cessará 

Teu pavilhão mais uma vez tremulará 

 

O teu nome está gravado na história 

E ligado ao de um bravo e grande herói 

                                                
46

 A canção enobrece o Coronel Fontoura, porém é válido informar a título de curiosidade que conta-se na própria 

Polícia Militar que ele envelheceu com transtornos mentais e foi encontrado morto em uma vala na cidade de Belém. 

Há outra versão de Machado (2009, p.218) que diz que à época “o Estado atrasado no pagamento do seu 
funcionalismo, Fontoura, pobre, peregrinava humilde, integrando a avalanche dos dependentes do recebimento de 

vencimentos, como se não fosse uma glória nacional autêntica. Resistia a essa mágoa do público paraense. Mas não 

resistiu presenciando o seu heróico Regimento manobrado por intrigas políticas, depondo autoridades constituídas 

inclusive um Governador do Estado, e daí alteração das faculdades mentais e aneurisma de que veio a falecer no Asilo de 

Alienados, a 25 de fevereiro de 1923, consternando o Pará e o país”. 
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Que em Canudos cobriu-se de mil glórias 

Salve Fontoura, o precursor da vitória. 

 

 

 Outra referência que permanece no enaltecimento dos atos heroicos é a solenidade 

homenagem póstuma a Fontoura, que ocorre na semana comemorativa de aniversário da PMPA, 

no mês de setembro.   Por sua vez, convém citar como ocorreu a concessão do terreno para a 

construção do “Mausoléu dos heróis da Polícia Militar”. 

 

O Prefeito Municipal de Belém, querendo homenagear os briosos e valentes oficiais que 

tomaram parte na Força Expedicionária contra o movimento insurreto de Canudos, no 

ano de 1897, no sertão do Estado da Bahia, escrevendo uma das mais empolgantes 

páginas de disciplina e heroísmo da nossa tradicional Força Policial, - resolve conceder 

o terreno, medindo quatro (4) metros de frente por três (3) de fundos, no quadro 23-G do 
Cemitério de Santa Isabel, à Força Policial do Estado para nele ser construído um 

Mausoléu dedicado a esses antigos servidores do Estado. 

Cumpra-se. (apud MACHADO, 2008, p. 293). 

  

 A atuação da tropa paraense na guerra de Canudos ainda é enobrecida mesmo nos tempos 

democráticos no ano de 2006 por meio de um decreto governamental foi oficializada a Polícia 

Militar do Pará como Corporação de Fontoura. 

 

D E C R E T O  N. 2.487, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006 
 

Estabelece a denominação histórica da Polícia Militar do Pará - PMPA e dá outras 

providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 135, incisos III, VII e X, da Constituição Estadual, e 

Considerando a passagem dos 188 anos de criação da Polícia Militar do Pará – PMPA, 
marcando a trajetória histórica, tradições e relevantes conquistas da Corporação, no 

permanente compromisso de defesa e segurança da sociedade; 

Considerando o destacado propósito de reconhecimento aos feitos e à indelével memória 

do Coronel Policial-Militar ANTÔNIO SÉRGIO DIAS VIEIRA DA FONTOURA, 

herói da Campanha de Canudos e Patrono da Corporação; 

Considerando, ainda, o interesse de se perpetuar a imagem de Fontoura como símbolo de 

exemplar profissionalismo do policial militar paraense, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º Fica estabelecida como “Corporação de Fontoura” a denominação histórica da 

Polícia Militar do Pará, em homenagem ao seu insigne Patrono. 

Art. 2º A denominação histórica da PMPA constará de toda a documentação oficial e de 

qualquer forma de representatividade institucional da Corporação. 

Art. 3º Ato do Comandante-Geral da PMPA disciplinará a utilização da denominação 

histórica da Polícia Militar do Pará, prevista no artigo anterior. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO, 5 de outubro de 2006. 

          SIMÃO JATENE 

Governador do Estado 
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CAPÍTULO III: A “SEGURANÇA PÚBLICA” EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO 

PARADIGMÁTICA  

 

3.1 SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

Definir segurança pública é uma árdua tarefa, pois segundo Câmara (s/d, p. 11), ela pode 

ser conceituada como uma atividade, desenvolvida pelo Estado, que se destina a empreender 

ações e oferecer estímulos positivos para que os cidadãos possam conviver, trabalhar, produzir e 

usufruir o lazer. Nesse conceito, as instituições responsáveis por essa atividade “[...] atuam no 

sentido de inibir, neutralizar ou reprimir a prática de atos anti-sociais, assegurando a proteção 

coletiva e, por extensão, dos bens e serviços públicos”.  

Segundo o art. 144, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), a 

segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos; é exercida para 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, com ações 

desenvolvidas nos níveis federal, estadual e municipal.  

 Esse texto constitucional foi resultado de lutas sociais para redemocratização do Estado 

Brasileiro, após anos de regime autoritário (1964-1985). No bojo desse processo emergiram 

também as denúncias das violações de direitos humanos, cometidas pelo Estado Brasileiro, em 

especial, a tortura e o desaparecimento de pessoas. 

Na década de noventa, já em “tempos democráticos”, vários acontecimentos colocaram 

em pauta que o Estado Brasileiro continuava sistematicamente a cometer violações de direitos 

humanos, constituindo-se como os principais agentes dessas violações os integrantes das 

organizações policiais estaduais.  

Apareceram, ao final da referida década, diversas propostas no Congresso Nacional
47

 para 

as polícias estaduais. As discussões ocorreram principalmente na esfera federal, apontando três 

perspectivas para as instituições policiais: extinção, unificação ou integração das policias. 

Extinção/Unificação: alguns mais radicais pregavam exclusivamente a completa extinção 

das polícias civil e militar, outros referendavam a extinção, complementada pela criação de 

                                                
47 Uma proposta de Emenda Constitucional, elaborada conjuntamente pelo Fórum Nacional de Ouvidores do Sistema de 

Segurança com representantes da sociedade civil, que extinguia a dualidade na função policial e alterava o funcionamento da  
persecução penal, foi entregue ao Governo Federal no dia 14 de Dezembro de 1999 e aos Presidentes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados no dia 19 de Janeiro de 2000. 
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Polícias Estaduais, que atuariam nas diversas ações de policiamento (preventiva, investigativa e 

repressiva). 

Integração: essa outra proposta mantinha as estruturas dos organismos policiais, mas sua 

funcionalidade deveria estar intrinsecamente interligada, mediante a criação de um sistema de 

segurança pública. Esta foi a proposta efetivada pioneiramente no Pará e depois em vários 

Estados brasileiros, sendo adotada como modelo oficial pelo atual governo federal. 

O Sistema Único de Segurança Pública – SUSP foi regulamentado, em 2007, para 

articular as ações federais, estaduais e municipais na área da segurança pública e da justiça 

criminal, definindo os princípios e metas do Sistema:  

 

 Direitos humanos e eficiência policial são compatíveis entre si e mutuamente 

necessários. 

 O Sistema de Justiça Criminal deve ser democrático e justo, isto é, orientado pela 

igualdade, acessível a todos e imune ao exercício violento e discriminatório do 

controle social. 

 Ação social preventiva e ação policial são complementares e devem combinar-se 

na política de segurança. 

 Polícias são instituições destinadas a servir os cidadãos, protegendo direitos e 

liberdades, inibindo e reprimindo, portanto, suas violações. 

 A Polícia compete fazer cumprir as leis, cumprindo-as. 

 Policiais são seres humanos, trabalhadores e cidadãos, titulares, portanto, dos 

direitos humanos e dos benefícios constitucionais correspondentes às suas 

funções. 

 Promover a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos. 

 Contribuir para a democratização do Sistema de Justiça Criminal. 

 Aplicar com rigor e equilíbrio as leis no sistema penitenciários, respeitando os 

direitos dos apenados e eliminando suas relações com o crime organizado. 

 Reduzir a criminalidade e a insegurança pública. 

 Controlar o crime organizado e eliminar o poder armado de criminosos que 

impõem sua tirania territorial a comunidades vulneráveis e a expandem sobre 

crescentes extensões de área públicas. 

 Bloquear a dinâmica do recrutamento de crianças e adolescentes pelo tráfico. 

 Ampliar a eficiência e reduzir a corrupção e violência policial. 

 Valorizar as policiais e os policiais, reformando-as e requalificando, levando-os a 

recuperar a confiança popular e reduzindo o risco de vida a que estão 

submetidos. (PORTAL SEGURANÇA COM CIDADANIA)
48

  

 

 

                                                
48 Disponível em: 

<http://www.segurancacidada.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=40>.Acesso em: 

10 ago. 2009. 
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Como uma forma de pressionar os Estados, o governo federal prioriza a liberação de 

verbas federais para projetos integrados, ou seja, em especial que participem simultaneamente a 

Polícia Militar e a Polícia Civil de cada respectiva unidade da federação. 

 

 

3.2  SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

 

 

O Pará foi o primeiro Estado brasileiro a operacionalizar uma proposta de integração da 

segurança pública, criando, por meio da lei 5.944/96, o Sistema de Segurança Pública, que 

vinculou a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito à 

Secretaria de Segurança. Esta passou a ser executora da política de segurança pública do Governo 

do Estado do Pará, coordenadora das ações integradas e provedora de meios e recursos técnicos 

de interesse comum.  

Segundo o Art. 2  dessa lei, são funções básicas do Sistema de Segurança Pública do 

Estado (arts. 193 a 201 da Constituição Estadual): 

 

I – polícia judiciária e a apuração de infrações penais de sua competência; 

II – policiamento ostensivo fardado, preservação da ordem pública, segurança interna do 

Estado e assessoramento aos órgãos da administração direta e indireta em assuntos 
relativos à segurança patrimonial; 

III- colaboração na fiscalização das florestas, rios estuários e em tudo que for 

relacionado com a preservação do meio ambiente; 

IV- proteção do patrimônio histórico, artístico, turístico e cultural; 

V- serviços de prevenção e extinção de incêndios; busca e salvamento; socorro de 

emergência, proteção balneária por guarda-vidas, prevenção de acidentes e incêndios na 

orla marítima e fluvial, proteção e prevenção contra incêndios florestais, atividades de 

defesa civil, inclusive planejamento e coordenação; atividades técnico-científicas 

inerentes ao seu campo de atuação e promoção da formação de grupos voluntários de 

combate a incêndios; 

VI- serviços de trânsito, inclusive os referentes a engenharia, ao registro de veículos, 
habilitação de condutores, fiscalização e policiamento, segurança e prevenção de 

acidentes, supervisão e controle de aprendizagem para conduzir veículos automotores e 

promoção de campanhas educativas; 

VII- execução da política de segurança pública do Estado (art.193, § da Constituição 

Estadual). (Conselho Estadual de Segurança Pública- CONSEP, 2001). 

 

 

Na sua estrutura organizacional básica constituem-se como Órgãos Supervisionados do 

Sistema: a Polícia Civil do Estado, a Polícia Militar do Estado; o Corpo de Bombeiros Militar e o 
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Departamento Estadual de Trânsito. E destaco o caráter inovador na criação do Conselho 

Estadual de Segurança Pública – CONSEP e do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN. 

O CONSEP, o Órgão Superior de Deliberação Colegiada, composto por nove membros, 

sendo um deles o Secretário de Segurança Pública, que o preside, e quatro dirigentes de órgãos 

públicos e quatro indicados, mediante processo eletivo, representantes de organizações 

governamentais.  

A supracitada lei também criou a Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública, sendo a 

segunda ouvidoria implantada no Brasil. Ela está ligada diretamente ao CONSEP e seu titular é 

também indicado por esse conselho e nomeado pelo Governador do Estado, com mandato de dois 

anos, renováveis. 

 O CONSEP na sua criação estava vinculado diretamente a Secretaria de Defesa Social
49

, 

conforme o seguinte o organograma:  

 

 

Fig. 10 - Organograma do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará 

                                Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2006. 

 

 

                                                
49 Em 2007 foram extintas as Secretarias Especiais de Governo, e no caso desse organograma, a Secretaria Estadual 

de Segurança Pública passou a ocupar o lugar Secretaria Especial de Defesa Social. E saiu dessa estrutura o Sistema 

Penal, que passou a ser vinculado a Secretaria Estadual de Justiça. 
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 O Centro Estratégico Integrado (CEI) foi criado e implantado em 2002, reunindo os 

sistemas de telecomunicação, de informática e de inteligência do Sistema. Ele atua como 

coordenador da área de inteligência de segurança pública. Está interligado com os órgãos de 

inteligência dos outros Estados e interage com o sistema de inteligência da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP). 

 O Centro Integrado de Operações (CIOP) foi inaugurado em maio de 1997, integrando os 

centros operacionais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, 

atendendo ainda o Departamento de Trânsito e Defesa Civil. Tornou possível o acionamento de 

todos os serviços de pronta resposta dessas instituições, por meio de uma ligação telefônica para 

o número 190.  

O Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP) foi criado pela Lei n. 6.257 de 17 de 

novembro de 1999, constitui-se uma unidade de ensino com gestão própria, com autonomia 

didática, científica e disciplinar, mantida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. 

Esse instituto tem a finalidade de “promover a formação e a qualificação de recursos humanos 

destinados às atividades de proteção dos cidadãos  quanto à segurança e a riscos coletivos, por 

meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 

 O IESP passou a ser o órgão integrador dos órgãos de ensino da Polícia Militar, da Polícia 

Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Semelhante ao que foi proposto para a Zona de 

Policiamento (ZPOL), havia nessa proposta o objetivo de aproximar os componentes dos órgãos 

de segurança pública. Acontece, porém, que esse instituto foi criado, mas as unidades de ensino 

das corporações não perderam a sua respectiva subordinação às Diretorias de Ensino 

correspondentes. No caso, essas unidades passaram a ter uma dupla subordinação. 

 

 

3.3 OS CAMINHOS DOS CONSELHOS DE SEGURANÇA (CONSELHO ESTADUAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA NO PARÁ - CONSEP E CONSELHO DE SEGURANÇA DO MEIO 

NORTE - COMEN) 

 

 

Os Conselhos no Brasil são instituídos a partir da Constituição de 1988, visando à 

participação ativa da sociedade civil na definição das políticas públicas. Ocorre um grande 
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avanço desse modelo participativo nas esferas da Assistência Social, na Saúde e na Educação, 

sendo implementados conselhos nas diversas esferas da administração pública, ou seja, a nível 

federal, estadual e municipal. 

Para pensar essa relação entre sociedade e governo, é oportuno situar a relação feita por 

Cardan (apud LOURAU, 1995, p.87) entre sociedade instituinte e a sociedade instituída. A 

dialética do instituinte e do instituído desenvolve-se da seguinte maneira: “[...] Há o social 

instituído, mas este sempre pressupõe o social instituinte”. Em tempo normal, o social manifesta-

se na instituição, mas essa manifestação é ao mesmo tempo verdadeira e de certa forma falaciosa, 

conforme mostram os momentos em que o social instituinte irrompe e se põe a agir diretamente, 

os momentos de revolução.  

Entretanto, esse trabalho visa imediatamente a um resultado, que é dar a si mesmo de 

novo uma instituição para existir de maneira visível. E desde que essa instituição é estabelecida o 

social instituinte se furta, põe-se a distância, já está também em outra parte. 

Nesse movimento do instituinte e do instituído é possível pensar os caminhos traçados  

que podem potencializar a democratização da segurança pública no Brasil, e nesse marco torna-se 

muito significativo desvelar a experiência dos conselhos de segurança, que poderiam  legitimar  a 

participação ativa da sociedade na gestão de políticas públicas e, dessa forma, sendo feita uma 

ampliação dos espaços de autoridade compartilhada e de gestão democrática. 

No que tange a política pública de segurança, os avanços são menores, pois a 

configuração das instituições de segurança como órgãos a serviço do Estado e, na maioria dos 

casos, a serviço da manutenção do poder vigente, deixou que essa política pública mantivesse um 

caráter privado, ou seja, fosse sempre traçada, exclusivamente, pelos próprios organismos 

policiais em consonância com a orientação do respectivo governo, relegando a um segundo plano 

a participação e os interesses da sociedade civil. 

 No bojo do processo de democratização essa forma de construção da política de segurança 

começou a ser questionada pela sociedade civil e como resultante começam a emergir os 

conselhos de segurança. 

Os Conselhos Regionais de Segurança Pública foram criados a partir de 1995, como 

“política de segurança pública, tendo por objetivo: promover no âmbito regional a troca de 
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informações e experiências, além de realizar o planejamento integrado e a coordenação de ações 

de defesa do cidadão e de interesse comum”
50

. 

 Os atos de criação dos Conselhos Regionais ocorreram por meio de Justiça, representando 

a União e pelos Governadores dos Estados conforme as áreas de atuação, exceto o caso do 

CODESUL que é fruto de um acordo firmado entre os Governos Estaduais da Região Sul. 

- Conselho de Segurança Pública do Entorno – DF/MG/GO. 

  *Resolução Intergovernamental n. 2 de 20.03.96. 

- Conselho de Segurança Pública do CODESUL – RS/SC/PR/MS. 

  *Resolução n. 537, de 17.08.95, sem a participação de MJ
51

. 

- Conselho de Segurança Pública de Fronteira Oeste – CONSEFO – AC/MS/MT/RO. 

  *Resolução Intergovernamental n. 3 de 05.08.97. 

- Conselho de Segurança Pública do Centro Oeste – CONSEC – AC/GO/MT/TO. 

  *Resolução Intergovernamental n. 04 de 28.11.96. 

- Conselho de Segurança Pública do Leste – CONDESTE – ES/RJ/MG/SP 

  *Resolução Intergovernamental n. 1 de 27.11.95. 

- Conselho do Nordeste – CONSENE – AL/BA/CE/MA/PB/PI/RN/SE. 

  *Resolução Intergovernamental n. 04 de 17.09.96. 

 Na Amazônia foram criados: 

- Conselho de Segurança Pública do Meio Norte – COMEN – AP/MA/PA/PI/TO. 

  *Resolução Intergovernamental n. 1 de 15.01.97. 

- Conselho de Segurança Pública do Norte – CONSENOR – AC/AM/RO/RR. 

  *Resolução Intergovernamental n. 2 de 07.04.97. 

Em 1997 foi criado o Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP, pelo Decreto 

n. 2.169, de 04 de março de 1997, sendo concebido como aglutinador de ideias, provindas de 

todo o País, particularmente dos Conselhos Regionais de Segurança Pública. 

O Ministério da Justiça, por intermédio da Secretária Nacional de Segurança Pública- 

SENASP, é o responsável pelas articulações das ações de segurança pública no país. Constitui-se 

como um órgão colegiado de cooperação técnica entre a União, os Estados e o Distrito Federal, 

                                                
50 Informação fornecida pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual de Segurança Pública do Pará – CONSEP. 
51

 No CODESUL, a Constituição é diferenciada, pois não existe a participação dos representantes do Ministério da 

Justiça. 
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com sede em Brasília/Distrito Federal, subordinado diretamente ao Ministro da Justiça, tendo o 

titular da pasta como presidente e o Secretário Nacional de Segurança Pública como vice-

presidente. 

 Neste trabalho, optei por apresentar três modelos de conselhos de segurança: o Conselho 

de Segurança Público do Meio-Norte, que congrega vários estados da federação, todos 

localizados na região amazônica; o Conselho Estadual de Segurança Pública, que como o próprio 

nome indica é de um estado apenas e no caso escolhido foi o do estado do Pará e os Conselhos 

Comunitários de Segurança- CONSEGs, com estrutura municipal ou de organização de bairros.  

    

 

3.4  CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MEIO NORTE (COMEN) 

 

 

Esse conselho foi criado por meio de uma resolução intergovernamental n. 01 de 15 de 

janeiro de 1997, assinada pelo Ministro da Justiça Nelson Jobim e pelos Governadores  do 

Amapá: João Alberto Rodrigues Capiberibe; do Maranhão: Roseana Sarney Murad; do Pará: 

Almir José de Oliveira Gabriel; do Piauí: Francisco de Assis M. Souza; e do Tocantins: José 

Wilson Siqueira Campos. 

Sua área de responsabilidade é composta por cinco (5) Estados, situados na região 

considerada do meio norte, com 2.247.369 Km² de extensão, que corresponde a 26,29% do 

território brasileiro. 

Os indicados como fatores motivadores de criação: a extrapolação dos limites territoriais 

das unidades federadas, das questões relativas à segurança pública; e a certeza de que por meio de 

ações integradas poder-se-á alcançar a eficácia das medidas de garantia de segurança pública.  

Sua constituição é integrada pelas esferas do Governo Federal e dos Estados do Amapá- 

Maranhão-Pará-Piauí e Tocantins, sendo o governo federal representado pelo Ministério da 

Justiça por intermédio do Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça; do 

Diretor de um departamento da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) ; e de 

Superintendentes Regionais da Polícia e Rodoviária Federal dos Estados-membros (5).  

Os representantes dos Governos dos Estados são: Secretários de Estados de Segurança 

Pública ou equivalentes; os Diretores-Gerais das Polícias Civis; os Comandantes-Gerais das 
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Policias Militares e os Comandantes-Gerais dos corpos de Bombeiros Militar (proposta aprovada 

pelo plenário da XXVI RO/COMEN realizada em Manaus/AM (conjunta com o CONSENOR), 

em 30 mar 06, enviada ao Ministro da Justiça).  

 Sua competência é a de promover no âmbito regional, a troca de informações e 

experiências, bem como realizar o planejamento integrado e a coordenação de ações de segurança 

pública de interesse comum.  

 Como exemplo da sistemática de reuniões, a gestão 2007/2008 realizou, até outubro de 

2008, 30 (trinta) sessões ordinárias e uma (1) reunião de trabalho, sendo a última desta gestão 

realizada na cidade de Palmas/TO, nos dias 4/5 de dezembro de 2008. 

 A presidência do COMEN, nas gestões 2005/2006 e 2007/2008, foi exercida pelo 

Secretário de Estado de Segurança Pública do Pará, assim como a secretaria executiva do 

conselho também teve como titular um representante do estado do Pará.  

Foram definidas como metas do COMEN: 

   

- A integração das ações e atividades entre as instituições de segurança Pública 

(União/Estados do Meio Norte); 

- Planejar e coordenar através dos Núcleos Regionais as operações integradas de 

segurança púplica a nível estadual e interestadual, obedecendo uma diretriz geral. 

(RESOLUÇÃO n. 014 de 26.09.03). 

 

 

 Segundo o relato do secretário executivo do COMEN, esse conselho regional é uma 

instituição que se houver interesse e vontade política poderá assumir o papel de legítimo Fórum 

de debates e discussões sobre a política e planos, nacional e regional de segurança pública; além 

de constituir-se como excepcional canal de execução dos projetos, ações e atividades nacionais 

planejadas pelo Ministério da Justiça e SENASP, respectivamente. 

 De forma legal, o COMEN tem a responsabilidade exclusiva pelo planejamento e a 

coordenação das Operações Integradas de segurança Pública a nível estadual e interestadual, com 

a mobilização das forças de segurança da união e dos Estados do Meio Norte.  
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3.5  CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEP) 

 

 

O CONSEP foi criado em 1996, pela mesma Lei Estadual n. 5.944/96, que criou o 

Sistema de Segurança Pública do Pará. Esse conselho foi instituído como um Órgão Superior de 

Deliberação Colegiada, tendo como missão institucional decidir acerca da política e das ações de 

segurança pública no Estado. 

Ele é composto por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, da 

Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos – SPDDH, do Centro de Defesa da Criança 

e do Adolescente – CEDECA, do Centro de Defesa do Negro no Pará – CEDENPA, uma das 

associações de classe que reúnem policiais e um deputado da Comissão Especial de Segurança 

Pública da Assembleia Legislativa do Estado.  

Esses seis representantes são indicados pelas respectivas entidades e nomeados pelo 

Governador, com mandato de dois anos, renováveis por um período. Ao seu lado, os dirigentes 

dos órgãos que integram o Sistema (Polícia Militar/ Polícia Civil/ Corpo de Bombeiros Militar/ 

Departamento Estadual de Trânsito /Sistema Penal / Centro de Perícias Científicas) são 

conselheiros natos, perfazendo um total de doze, formando o Conselho sob a presidência do 

Secretário Executivo de Segurança Pública. 

Para desenvolver suas atividades, o Colegiado reúne-se, ordinariamente, duas vezes por 

mês e dispõe de uma estrutura de apoio com secretaria, monitoria, ouvidoria e comissão de 

controle da segurança pública do Estado. Há uma tribuna à disposição da população, que pode 

apresentar diretamente ao colegiado suas queixas ou reivindicações. As propostas podem ser 

apresentadas, por escrito, pelos Conselheiros ou por quaisquer entidades ou indivíduos. Estas são 

transformadas em processos que, depois de relatados, vão à discussão e, quando aprovadas, 

tornam-se Resoluções que, em certos casos, são homologadas pelo Governador e têm a força de 

Decretos. 
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3.5.1 Alguns atos do CONSEP 

 

 As Zonas de Policiamento – ZPOL foram criadas a partir da resolução n. 20/98, do 

CONSEP, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, no dia 11/03/1998, tornando comum a 

área de atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, assim como a divisão do espaço físico de 

trabalho. Na época de sua criação, por conveniência operacional, a circunscrição da Zona foi 

idêntica à da Seccional Urbana da Polícia Civil. 

As instalações das Zonas de Policiamento são da Polícia Militar e o comando está no 

mesmo nível do Diretor da Seccional Urbana. O prédio é público, pertencente ao Estado e a área 

necessária foi alocada para a PM. O objetivo central da ZPOL foi integrar ações policiais. 

 Em termos de efetivo, da Polícia Civil permaneceram os funcionários das seccionais 

urbanas; e da Polícia Militar os oficiais que a compõem são subordinados e diretamente ligados 

ao comando do Batalhão, assim como o comandante de ZPOL também pertence a um Batalhão 

de Polícia Militar. A diferença é que fisicamente estão sediados no comando da zona.  

 A proposta da ZPOL também visava amenizar as rivalidades entre a Polícia Militar e a 

Polícia Civil, e apostava-se que o trabalho no mesmo espaço, sentido as mesmas dificuldades e 

tendo que planejar as ações, fomentaria relações de proximidade, companheirismo e produziria 

um melhor resultado da ação policial. 

Na época no lançamento da ZPOL, existia um panfleto de divulgação, da Secretária de 

Defesa Social, onde constava: 

 

A palavra de ordem é integração. Estamos demonstrando que é possível trabalhar juntos 

com outras instituições, de forma integrada, sem perder a individualidade. A Polícia 

Militar continua independente e altaneia como sempre foi: apenas com visual diferente e 

melhor.  

 

Em todo Brasil a PM passa por uma fase de pressão e é atacada pelo que faz e não faz. 

Por isso a mudança de concepção na atuação polícial é indispensável para revertermos 
esse quadro. No Pará estamos fazendo nossa parte. Só não vê quem não quer. 

 

Toda novidade assusta. Vamos encarar e aprender juntos! 

  

 

 Em 2008 existiam 18 (dezoito) ZPOL na área metropolitana de Belém (capital do Estado), 

sendo gradativamente esse modelo extensivo aos municípios do interior do Estado. Em relação 

aos conflitos entre PM e PC, esse modelo apresentou melhoria na qualidade do relacionamento 
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entre essas duas instituições no estado do Pará. Vale a pena citar que em outubro de 2008, na 

cidade de São Paulo (Brasil), onde não há o modelo de integração, ocorreu um grande confronto 

entre essas policiais, fruto de uma intervenção violenta feita pela Polícia Militar aos policiais 

civis que estavam em greve, reivindicando melhorias salariais. 

 

3.5.2 Direitos Humanos 

 

 Por meio da resolução n. 11 de 08 de abril de 1997, do CONSEP, tornou-se obrigatória a 

inclusão da disciplina Direitos Humanos nas grades curriculares das Academias de Polícias Civil 

e Militar e Corpo de Bombeiros, bem como nos cursos de formação e aperfeiçoamento de praças 

das Corporações Militares Estaduais. 

 É válido ressaltar que em 1996 ocorreu o caso “Eldorado dos Carajás”, onde uma ação da 

Polícia Militar do Pará, de desobstrução de via ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem- 

Teto (MST), resultou na morte de 19 (dezenove) integrantes do MST. Fato esse de grande 

repercussão nacional e internacional, e alvo de várias críticas e denúncias da ação policial, devido 

a constante prática de violação de direitos humanos. Após esse lamentável episódio ocorreram 

mudanças significativas nos processos de reintegração de posse, em especial pelas exigências 

demandadas pela PM, tanto de apoio material, como exemplo de equipamentos não-letais, quanto 

solicitação da participação efetiva do Ministério Público nos casos.  

 

 

3.5.3 Ação das corregedorias policiais nos crimes de homicídio envolvendo policiais 

 

 

 A resolução n. 004, de 01 de março de 2000, institui a obrigatoriedade das corregedorias
52

 

de Polícia Civil e Militar encaminhar ao CONSEP, uma cópia do Boletim de Ocorrência (BOP), 

que no registro conste a prática de homicídio que envolva profissional (is) de segurança pública, 

seja na condição de suspeito, quanto de autor(es) ou de vítima(s), independente da lavratura do 

termo de resistência a prisão ou de enquadramento nos caos de exclusão de ilicitudes. 

                                                
52 As Corregedorias Policiais são órgãos das respectivas instituições, no caso referido, Polícia Militar e Polícia Civil, 

responsáveis pelas apurações disciplinares e administrativas dos seus integrantes. Sua estrutura e sua composição são 

do próprio órgão policial. 
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 Essa resolução também fixa o prazo de 48 horas para a remessa, assim como encarrega a 

Secretaria Executiva do CONSEP de inserir o registro no seu banco de dados, e remeter a cópia 

do BOP à Ouvidoria
53

 do SSP/PA para acompanhamento. 

 

3.5.4 Ações decorrentes da lei de tortura 

 

 

Por meio da Resolução n. 023, de 20 de fevereiro de 2001, o IESP recebeu a 

determinação de incluir uma disciplina voltada para a interpretação da Lei de Tortura, no 

currículo de todos os cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização e requalificação 

profissional dos agentes de segurança pública,  realizados em suas Unidades Acadêmicas. 

Essa mesma resolução determinou que a Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública 

procedesse à lavratura do Boletim de Ocorrência Policial (informatizado) nas denúncias que 

apontem como autores agentes de segurança pública. E ainda, que as Corregedorias de Polícia 

dessem absoluta prioridade à apuração dessas denúncias. 

   

 

3.6 CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA – CONSEGs 

  

 

Segundo divulgação oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, os 

CONSEGs são entidades comunitárias privadas de cooperação e defesa social que se constitui 

por pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem com autoridades públicas para discutir, 

analisar, planejar, avaliar e acompanhar a solução de seus problemas de proteção social, assim 

como para estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças. 

 Eles deveriam identificar e mobilizar os segmentos representativos da comunidade para, 

juntos com os órgãos do sistema de segurança pública e defesa social, promoverem o 

                                                
53 A Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública do Pará foi a segunda criada no Brasil e a primeira criada por lei. 

Foi implantada em novembro de 1997 e sua titular indicada pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana, aprovada pelo CONSEP e nomeada pelo Governador do Estado para um mandato de dois anos, mas 

por razões diversas essa ouvidora permaneceu no cargo até 2003.  A Ouvidoria possui o apoio do Ministério Público, 

da Defensoria Pública e das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública.  
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planejamento de programas de prevenção à violência, à criminalidade e a outros fatores 

envolvidos na problemática dos fenômenos da segurança pública. 

 Um ponto polêmico é quando é atribuída responsabilidade ao CONSEGs pela captação de 

recursos e esse documento informativo da SEGUP-PA versa:  

 

Os CONSEG’s e a Captação de Recursos 

 

 São inúmeras as fontes para a captação de recursos, principalmente, no que tange 

á implantação de Políticas Públicas, todavia, a entidade deve estar capacitada para 
exercer sua condição de autonomia frente ao processo de auto-gestão e lançar mão dos 

instrumentos adequados. 

 Serviços intermediários de apoio à outras organizações sem fins lucrativos e a 

órgãos do setor público que atuem em áreas afins; 

 As OCIPS tem um instrumento chamado “Termo de Parceria”, utilizado para 

captar recursos das esferas governamentais ou poderá lançar mão da elaboração de 

projetos comunitários 

 

 

Os CONSEGs são fundamentais para a democratização da segurança pública, 

contribuindo para que esta seja feita de forma participativa e dialogada, porém sem uma 

consciência política e crítica, eles podem ser transformados em mais um instrumento de 

precarização do serviço público, sendo transferida, para eles, a responsabilidade com recursos e 

manutenção do aparato policial.  

 

 

3.7 UMA AÇÃO POLICIAL DEMOCRÁTICA? 

 

3.7.1 A polícia brasileira nas constituições 

 

 

Em análise a Constituição encontra-se a primeira referência as Polícias Militares na 

Constituição da República de 16 de julho de 1934, mesmo não abordando a segurança pública, o 

Capítulo I – Disposições Preliminares, no art. 5º, X – e NO TÍTULO VI – DA SEGURANÇA 

NACIONAL, em seu art. 167, foram feitas menções aos serviços da polícia marítima e portuária, 

serviços policiais dos Estados e às Polícias Militares, conforme a citação a seguir: 
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 Art. 5º -a Compete privativamente à União: 

I - ............................................................................... 

X – Prover aos serviços da Polícia Marítima e Portuária, sem prejuízos dos serviços 

policiais do Estado. 

................................................................................... 

Art. 167 – As polícias militares são consideradas reserva do Exército e gozarão das 
mesmas vantagens a este atribuído, quando mobilizadas ou a serviço da União‟‟. 

 

 

Na Constituição de 1946 explicitou-se como sua missão, a segurança interna e 

manutenção da ordem. Em 1967 inverte-se a ordem na missão, figurando como primeiro a 

manutenção da ordem; e segundo a segurança interna e estende aos Corpos de Bombeiros 

Militares à condição de reserva do exército.  

Nesse ano de 1967, é importante destacar outro instrumento legal, o Decreto-Lei n. 317, de 

13 de março de 1967, baixado pelo Presidente da República, organizou as Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. A Polícia Militar 

do Pará até então com a atuação policial específica no campo da repressão aos distúrbios civis e a 

preservação da ordem nos destacamentos policiais, recebeu o encargo, entre outros, de “executar 

o policiamento ostensivo, fardado planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de 

assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes 

constituídos”, passando a ser logo em seguida o Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, do 

Presidente da República, revogando o Decreto-Lei n. 317 e, ampliando suas disposições, 

estabeleceu a exclusividade dessa competência (MACHADO, 2008).  

Na Constituição de 1969
54

, a missão aparece como a manutenção da ordem e 

incolumidade públicas. É pertinente ainda destacar que, até hoje, a PM continua como força 

auxiliar e reserva do Exército. 

O Regulamento 200, baixado com o Decreto n. 68.862, de 8 de julho de 1970 (modificado 

pelo Decreto n. 82. 020, de 20 de julho de 1978, revogados pelo Decreto n. 88.777, de 30 de 

setembro de 1988), conceituava o policiamento ostensivo como a “ação policial, exclusiva das 

Polícias Militares, em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajado sejam identificados 

de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da 

ordem pública.”  

                                                
54 O que ficou conhecido como Constituição de 1969 é a Emenda Constitucional n. 1 (baixada pela Junta Militar que 

assumiu o poder após a incapacitação do presidente Costa e Silva) à Constituição de 1967. Essa Emenda 

Constitucional alterou de tal forma a Constituição de 1967 que ficou conhecida (a Emenda) como Constituição de 

1969. 
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Os Decretos-Leis citados – 317 e 667, este último com as modificações dos Decretos-Leis 

n. 1.406, de 24 de julho de 1975 e n. 2.010, de 12 de janeiro de 1983, fizeram transformações 

completas no sistema policial com a extinção das Guardas Civis e da Inspetoria de Trânsito, 

funções então exercidas por inspetores civis (MACHADO, 2008). 

Na Constituição Federal de 1988, as referências às Polícias Militares aparecem no esboço 

estrutural do Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas – mais 

especificamente no capítulo III, onde trata da Segurança Pública, no art. 144: 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Parágrafo 5º - Às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

Parágrafo 6º - Às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, forças auxiliares 

e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as Polícias Civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (BRASIL, 1988 p.65-

66, grifos meus). 

 

Conforme entendimento de Machado (2008), em seu estudo histórico sobre a Polícia Militar 

do Pará, esta: 

[...] Como corporação policial-militar, instituída para cumprir o papel de guardiã da 

ordem e da segurança pública, sempre esteve vinculada, direta ou indiretamente, ao 

regime político dominante. O testemunho disso nos é dado pela própria história paraense 

que a guiou através dos tempos, sem que tenhamos de examinar os textos das normas 

constitucionais que a instituíram. (MACHADO, 2008, p. 84). 

 
 

 

3.7.2 Como reinventar a polícia no universo brasileiro? 

 

 

As Polícias Militares, no Brasil, possuem a responsabilidade constitucional de realizar o 

policiamento ostensivo, tanto em seu aspecto preventivo quanto repressivo. Não é de surpreender 

que permeada por valores militares apresentem indicadores de sistemáticas violações de direitos 

humanos
55

, emerge a necessidade de construção de uma polícia compatível com o Estado 

Democrático de Direito, de uma polícia que respeita a vida dos cidadãos.  

                                                
55 A partir da década de 80 com a abertura democrática intensificam-se as denúncias de violações de direitos humanos cometidas 
pelo Estado Brasileiro.  



111 

Já efetuei uma breve análise histórica da formação da polícia brasileira, porém  acrescento 

que a construção dos agentes encarregados do controle social ainda não mereceu a devida atenção 

na ciência social brasileira. Recrutados nas camadas sociais que teriam, preferencialmente, que 

controlar, policiais e agentes semelhantes poderiam, muitas vezes, se solidarizar com seus 

objetos, mesmo em detrimento da tarefa que deveriam executar. Esse problema perpassou a 

formação de todas as forças policiais no século XIX (STEEDMAN, 1984; EMSLEY, 1991 apud 

BRETAS, 1998). 

A atuação do poder disciplinar
56

 sempre esteve presente na instituição policial, sendo 

desde a sua origem, aplicados os castigos por infrações internas, agressões a outros policiais. É  

oportuno salientar que, quando se tratava de violências cometidas no serviço contra a população, 

a situação era diferente, pois constata-se que as afirmações da necessidade de tratar bem ao 

público e de não empregar violência desnecessária ficaram todo o tempo ao nível das declarações 

de comando, mas de poucos efeitos concretos. Quando confrontados com queixas da população, 

relativas a abusos promovidos pelos policiais, a preferência dos comandantes era pela proteção de 

seu pessoal, fazendo investigações que terminavam não comprovando nada (HOLLOWAY, 1993 

apud BRETAS, 1998).  

Situação muito semelhante à atualidade, onde a maioria dos crimes cometidos pelos 

policiais fica impune. Em contrapartida é enorme o número de sindicâncias e procedimento 

administrativos disciplinares no interior da instituição policial para apurar atrasos, faltas em 

serviço, ausência do posto de serviço na hora da ronda do superior, entre outras questões 

administrativas internas que são exemplarmente punidas, para garantir “a moral e o decoro 

policial”  

Porém, as regras do jogo estão mudando, pois as forças policiais foram criadas não para 

proteger, mas para controlar a população e tiveram permissão de roubar e extorquir propinas em 

troca de lealdade à autoridade. Mas agora há reclamações sobre a corrupção em todos os lugares 

e a polícia está na linha de fogo (AGUAYO apud CHEVIGNY, 2000). 

Vale recordar o espaço ocupado na mídia escrita e televisa dos episódios da década de 90:  

Carandiru-SP (1992), Vigário Geral –RJ (1993), Corumbiara- RO (1995), Eldorado dos Carajás-

                                                
56 Poder Disciplinar ou disciplina que “é uma técnica, um dispositivo, um mecanismo, um instrumento de poder, são métodos que 
permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade”. (FOUCAULT, 1995, p.XVIII). A disciplina possibilitará a emergência de “corpos dóceis”, que 
podem ser submetidos, que podem ser utilizados, que podem ser transformados e aperfeiçoados, são corpos submissos e 
exercitados.  
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PA (1996), Diadema-SP (1997), além dos grupos de extermínio, formados, em sua maioria, por 

policiais.   

Nesse contexto de questionamento da ação policial, outro ponto passível de destaque é a 

militarização do sistema de segurança pública, e como situa Cerqueira (apud ZAVERUCHA, 

2005), entenda-se por militarização o processo de adoção de modelos militares, conceitos, 

doutrinas e procedimentos e pessoal em atividades de natureza civil, dentre elas, a segurança 

pública. 

Concordo com Chevigny (2000) quando diz que a adoção de um papel militar pela polícia 

parece sempre um erro. Muitos políticos de forma impensada aceitam um modelo semimilitar no 

qual o papel da polícia é “combater” o inimigo “crime”, incorporado a pessoa do criminoso. O 

modelo cega a percepção pura e simples de que os policiais são cidadãos como aqueles com que 

eles trabalham e que não há nenhum inimigo. 

Um fato que merece ser problematizado, pois passou despercebido para maioria da 

população e também dos próprios policiais, foi uma mudança ocorrida no texto constitucional, 

por meio da Emenda Constitucional n. 18, de 5 de fevereiro de 1998
57

,  a partir da qual os 

policiais militares e bombeiros militares passam a ser denominados como militares estaduais e 

não mais como servidores públicos militares. Como situa Zaverucha (2005), nem mesmo o 

regime militar ousou apagar do texto constitucional a expressão “policial militar” e substituí-la 

por militar estadual, deve-se então questionar: qual o significado desta maior militarização? Por 

que tirar o título de servidor público dos policiais militares e dos bombeiros militares? 

Lembro, então, que há uma incompatibilidade entre militarização da segurança pública e 

aprofundamento da democracia, pois “[...] são os regimes autoritários que tratam de militarizar 

                                                
57 Convém situar que a supracitada emenda foi proposta após a onda de greves de policiais ocorrida em 1997,  

conforme mostra a notícia da época : “No mês de julho de 1997, o DIIESE registrou o maior número de greves 

realizadas por policiais civis e militares (17, 1%), reivindicando melhores condições salariais e de trabalho. Em 

alguns estados elas foram duramente reprimidas, com prisões e expulsões, mas também resultou em uma maior 

visibilidade da figura do policial, além de conquistas salariais. Após este “boom” de greves, elas continuaram a 

ocorrer de forma esporádica, tornando-se uma preocupação governamental e o governo federal passa a divulgar a 

“edição de uma medida provisória transferindo às Forças Armadas poder de polícia para a atuação em situações de 

emergência. O presidente Fernando Henrique Cardoso garantiu ontem aos governadores dos 11 Estados que 

enfrentam greves de policiais que "não hesitará" em assinar a MP caso seja esta a única saída mais rápida para 

impedir novos motins. Após mais de duas horas de conversa no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, José 
Gregori, anunciou um conjunto de diretrizes que poderá revolucionar o modelo de segurança no País. Na prática, os 

governos federal e estaduais decidiram endurecer: vão tornar mais clara a proibição da sindicalização de policiais e 

da declaração de greve, criar uma espécie de guarda nacional e forçar a aprovação pelo Congresso da unificação das 

polícias militar e civil. Os governadores também pediram a criação de um juízo de instrução para controlar a atuação 

dos policiais, a proibição da filiação partidária e a revisão do modelo de remuneração das corporações. 

(<www.uol.com.br> , notícia do dia 27/07/01, acessado em 01.10.05).     

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2018-1998?OpenDocument
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conflitos de natureza social, ou seja, transformam questões de segurança pública em assuntos de 

segurança nacional” (ZAVERUCHA, 2005, p.129). 

Não é demais lembrar que, a Lei de Segurança Nacional de 1935, constituída 

posteriormente como marco do Regime Militar, apesar de ter sofrido alterações, ainda não foi 

abolida, tendo servido recentemente para subsidiar enquadramento jurídico de integrantes do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
58

   

 

 

3.7.3 Mas afinal segurança pública é uma atribuição civil ou militar? 

 

 

Informo que essa indefinição está no próprio texto constitucional, quando coloca as 

polícias militares como forças auxiliares das Forças Armadas, característica típica de regimes 

autoritários, além do que indica Zaverucha (2005), o controle sobre o tipo de armamento, a 

localização dos quartéis, o adestramento das tropas e a coordenação das PMs continuam sob o 

controle da Inspetoria Geral das Policias, órgão vinculado ao ministro do Exército
59

.    

Para agravar essa situação constato que: 

 

[...] Através do Decreto n.3.897, de 24 de agosto de 2001, FHC
60

 fixou as diretrizes para 

o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. O referido diploma 

conferiu ao Exército, pela primeira vez, o poder de polícia em ações que incluem a 

competência, constitucional e legal das Polícias Militares, em operações de garantia da 

lei e da ordem. (ZAVERUCHA, 2005, p. 150). 
 

Entendo que a função da polícia é essencialmente civil e não militar, que deve ser 

civilmente controlada
61

 e suas atribuições de atuar nos conflitos existentes na sociedade devem 

                                                
58 Em 16 de maio de 2000, a polícia do Paraná enquadrou na LSN nove assentados ligados ao MST. Eles mantiveram 

dois funcionários do Incra como reféns por quase seis horas, na fazenda Rio do Leão, em Laranjeiras do Sul, em 

protesto contra o despejo de famílias de uma área vizinha. Houve confronto com a tropa de choque da Polícia 

Militar. Os militantes foram indiciados com base no artigo 17 da LSN (“tentar mudar, com emprego de violência ou 

ameaça grave, a ordem, o regime vigente ou o estado de direito”) que prevê pena de reclusão de três a 15 anos.  

(ZAVERUCHA, 2005, p.189). 
59 Com a criação do Ministério da Defesa, os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram 

transformados em Comandos. 
60 Fernando Henrique Cardoso, na data, Presidente da República.  
61 Lembramos que a exigência do controle civil democrático sobre os militares pode ser considerada como um 

pressuposto para legitimação de uma democracia, mesmo em sua vertente liberal, tal como Mainwaring define o 

regime democrático: a) que promove eleições competitivas livres e limpas para o Legislativo e para o Executivo; b) 

que pressupõe uma cidadania adulta abrangente; c) que protege as liberdades civis e os direitos políticos; d) no qual 

os governos eleitos de fato governam e os militares estão sob controle civil. (apud ZAVERUCHA, 2005, p.40). 
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ter como pressuposto a garantia de segurança da população. Não há inimigos a serem 

combatidos. Há crimes e delitos que precisam ser prevenidos e controlados. E isto envolve muito 

mais que uma ação repressiva, pois compreende um conjunto articulado de setores e segmentos 

da sociedade atuando para um melhor viver coletivo. 

Ver o outro como meu semelhante, como alguém que pelo olhar recíproco, eu o identifico 

e me identifico, sem este olhar perdemos a perspectiva do outro e de nós mesmos. Devemos 

buscar a igualdade em termos de direitos, deveres e oportunidades, mas como seres humanos 

únicos e singulares, somos diferentes. Recordo a fala de Lemos-Nelson (memória pessoal): 

Imaginem se todas as árvores fossem iguais? A beleza da natureza está na diferença, mas isto 

não exclui que qualquer árvore tenha direito ao sol, a chuva, ao vento, a terra, enfim a todos os 

elementos que lhe permitem constituir como árvore.  

Cabe ainda atentar para a chamada de Lemos-Nelson, que no Brasil é feita uma confusão 

entre direito e privilégio,  

 

[...] Muitas vezes espera-se que minha privacidade, ou meu direito de ir e vir, sejam 

respeitados sem, no entanto, estar disposto a admitir que um maltrapilho entre no meu 

condomínio, ao mesmo tempo em que exijo que a polícia invada uma favela durante 

noite para recuperar o meu relógio. Isso que penso que é meu direito, na verdade, é uma 

expectativa de privilegio. Se a polícia fizer o que quero, estará fazendo em virtude do 

meu status. Direito mesmo só vou ter quando todos tiverem esse mesmo direito 

(LEMOS-NELSON, 2001, s/p). 

 

 

É preciso reconhecer simultaneamente o meu direito e o direito do outro. E por falar em 

reconhecimento, lembro de Soares (2003, s/p), “[...] vale insistir: um ser humano não se identifica 

como tal sem a mediação do olhar alheio, do reconhecimento do outro, sem a relação que acolhe 

a alteridade, valorizando-a.”  

 

 

3.8  POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL: algumas contradições... 

 

 

Sobre as políticas de Segurança Pública no Brasil, Dornelles (2003) mostra que, em geral, 

estas se desenvolvem dentro do modelo do Eficientismo Penal, vinculado com paradigma da Lei 
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e da Ordem, e não dentro do modelo do Garantismo Constitucional, que por sua vez é articulado 

aos princípios dos Direitos Humanos. 

Para Dornelles (2003), a maior parte do material que se produziu teoricamente sobre a 

polícia é baseado na denúncia de irregularidades no exercício da função policial, tratando da 

violência, arbitrariedade, corrupção etc, e propondo que a sua atuação esteja regulada 

estritamente pela lei.  

No Brasil prevalecem políticas de segurança pública com base no modelo do eficientismo 

penal, com base no discurso da “Lei e da Ordem” e na militarização das práticas policiais, onde 

se destaca o uso da força por meio de ações repressivas diretas, inclusive lançando ações ilegais e 

práticas de terror contra a população em situação de vulnerabilidade (DORNELLES, 2003). 

Em busca de superar essa predominância, o modelo proposto, pelo Governo Federal e 

pelo Governo do Estado do Pará, é o de “polícia comunitária” como proposta de efetivação de 

uma polícia cidadã, tendo como referência as experiências japonesas e norte-americanas, nas 

décadas de 80 e 90. Lamentavelmente, esse modelo já apresentou resultados questionáveis
62

 na 

sociedade brasileira, gerando explícita diferenciação na distribuição e qualidade do policiamento 

entre as áreas. Por estar em consonância com a lógica capitalista, estabelece-se uma maior infra-

estrutura de policiamento nas “áreas nobres” e uma vigilância e eventual policiamento nas “áreas 

populares”, podendo ser útil para o controle e segregação social da população.  

É possível então aferir que mesmo nas experiências de policiamento comunitário, que 

pressuporiam espaços mais democráticos, o planejamento, a infraestrutura e a ação do policial 

ainda estão condicionados ao espaço de atuação e a parcela da população envolvida. Ao articular 

essa hipótese com as concepções de sociedades civis de Santos (2003b), a ação policial estaria 

intimamente associada ao pertencimento do cidadão a determinado tipo de sociedade civil.  

Segundo Santos (2007), elas são divididas em sociedade civil íntima, sociedade civil 

estranha e sociedade civil incivil. Ele diz que figurativamente podemos pensar no Estado como o 

centro de uma dada sociedade, a sociedade civil íntima será o círculo interior feito à volta do 

Estado, consiste em indivíduos e grupos sociais caracterizados pela hiper-inclusão, que possuem 

vínculos estreitos com o mercado e com as forças econômicas que o governam. Assim, a 

sociedade civil estranha é o círculo intermediário em redor do Estado, onde as experiências de 

                                                
62 Em termos práticos a polícia comunitária tem representado em muitas áreas o suporte financeiro e material da 

comunidade atendida para manutenção do policiamento. 
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vida das classes ou grupos sociais nelas incluídas são um misto de inclusão e exclusão social. E a 

sociedade civil incivil corresponde ao círculo habitado pelos socialmente excluídos, sendo o 

círculo do fascismo social.  

 No campo educacional destaca-se um ponto significativo de avanço com a inclusão em 

diversos cursos de formação policial de disciplinas humanistas, normatizada pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), em 2000, por meio das “Bases Curriculares de 

Formação do profissional da área de segurança do cidadão”; e,  em 2004, a SENASP lançou a 

Matriz Curricular Nacional para a Formação em Segurança Pública, destacando na apresentação 

do documento o fortalecimento da cidadania e a construção de um relacionamento entre polícia e 

sociedade, baseado no respeito, na confiança e no compromisso com a paz. 

 Porém, no mesmo ano, esta secretaria atuou na criação e formação da Força Nacional, 

consolidando o que já havia sido anunciado pelo governo federal em 2001
63

. 

 

A Força Nacional foi criada em agosto de 2004. O objetivo é que ela atue apenas em 

situações emergenciais ou quando for detectada a urgência de reforço na área de 

segurança pública estadual, [...] 

Quando não estão atuando em alguma missão, os policiais continuam em suas regiões, 

muitas vezes repassando os conhecimentos aos colegas de fardas, uma forma de também 

qualificá-los. 

O processo de escolha dos policiais que participam do programa de treinamento é 

bastante rigoroso. O Ministério da Justiça envia ofício para todas as polícias militares do 
país, que escolhem entre os voluntários aqueles que mais se destacam. Os candidatos 

devem ter entre 25 e 40 anos e possuir no mínimo cinco anos de experiência 

profissional. Outra exigência é ter disponibilidade para ser convocado pelo período de 

90 dias, em data indeterminada, e ter recebido o conceito muito bom no teste de aptidão 

física. (noticia do dia 03/05/2005, disponível no site da Associação dos Oficiais 

Militares Estaduais do Brasil, grifos meus). 

 

 

Sob o manto de um discurso humanista foram nítidas as especificações de seleção para 

preencher um padrão militar, de aptidões físicas, desvinculamento familiar, “destaque” no seio da 

tropa. Esses policiais são recrutados de todas as unidades federativas, fazem grande parte do 

treinamento em Brasília e enquanto não forem convocados devem repassar os conhecimentos 

adquiridos aos companheiros de trabalho. Logo, questiona-se, que conhecimentos são esses? 

 É perceptível então algo “estranho no ar”, pois esta secretaria que convoca a todos para 

“fortalecimento da cidadania e a construção de um relacionamento entre polícia e sociedade 

baseado no respeito, na confiança e no compromisso com a paz”, coloca os policiais da Força  

                                                
63 Conforme nota de rodapé n. 57.  
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Nacional para serem treinados pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da 

Policia Militar do Rio de Janeiro
64

, capacitando policiais a “subir nas favelas”. 

 

 

 

Fig. 11 - BOPE65. 

 

Não objetivo aqui analisar as ações da SENASP, mas esses exemplos mostram sua 

ambiguidade de ações, que nas diretrizes da formação profissional primam pelo respeito as 

Direitos Humanos e pela Democracia, mas que continuam a treinar os policiais dentro da ótica 

guerreira de “combater a criminalidade”. 

 E questiono, o que vai prevalecer na ação policial? Os conteúdos teóricos humanistas 

apreendidos em Brasília ou os exercícios realizados junto com o BOPE no Rio de Janeiro?
66

 

                                                
64

 Cabe situar que esse batalhão é reconhecido no próprio meio dos policiais como o batalhão mais violento, sendo 

os policiais portadores do Curso de Operações Especiais identificados como “caveiras”, inclusive portando um brevê 

com este símbolo nos uniformes. A título ilustrativo, cito que dentro da sua simbologia e ideal identitário esse grupo 

possui inclusive uma oração: "Oh! Poderoso Deus que és o autor da liberdade e o campeão dos oprimidos, escutai a 

nossa prece. Nós os homens das forças especiais, reconhecemos nossa dependência do Senhor na preservação da 

liberdade humana. Estejais conosco quando procurarmos defender os indefesos e libertar os escravizados. Possamos 

sempre lembrar que a nossa nação cujo lema é: ordem e progresso. Espera que cumpramos com o nosso dever por 

nós próprios, com honra!! E que nunca envergonhemos a nossa fé, a nossa família, ou nossos camaradas. Dai-nos a 

sabedoria da Tua mente, a coragem do Teu coração, a força dos Teus braços e a proteção das Tuas mãos. É pelo 

Senhor que combatemos e a ti pertencem os louros da nossa vitória. Pois teu é o reino, o poder e a glória para 

sempre. Amém. Caveira!!!!”. Acrescento o destaque alcançado por esse grupo na impressa nacional e internacional 

em decorrência do filme Tropa de Elite, que é baseado no livro  Elite da Tropa escrito por um ex-capitão do BOPE.  
65 Disponível em: < http://tagaxinho.blogspot.com/2008/07/10-mortos-em-operaes-policiais-em.html.>.  Acesso: 23 

set. 2009. 
66 Antes da finalização desta tese, tive a grata informação de um dos integrantes da gestão da Força Nacional de 

Brasília (não cito o nome por questões éticas e de sigilo profissional) de que foi reconhecido o problema no modelo 

de formação e treinamento da Força, passando a ser todo realizado em Brasília e seguir os princípios dos Direitos 

Humanos e do Direito Internacional Humanitário aplicados à função policial. 
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 Lembro que não basta apenas educar sobre direitos humanos, é preciso educar nos 

direitos humanos, ou seja, nas relações e para os direitos humanos. Em outras palavras, educar 

para transformar o mundo em espaço de paz e respeito aos direitos humanos. Lembro Hicks 

(1993) quando informa: 

 

[...] As pesquisas têm mostrado que alunos formados em instituições educacionais a 

educação para a paz não tiveram uma mudança de atitude quando essa educação apenas 

informou sobre a paz. Quando as atitudes e os relacionamentos na escola não foram 

alterados, a introdução da disciplina Educação para Paz não obteve nenhum resultado 

prático. Alunos professores e administradores nessas escolas continuaram tão violentos 

em suas relações quanto aqueles de outras instituições. (HICKS, 1993 apud RABBANI, 

2003, p. 65). 

 
 

 

 

3.9 POLICIAIS: violados ou violadores de direitos humanos?  

 

 

Integrar direitos humanos no trabalho policial é uma aspiração de vários segmentos da 

sociedade brasileira, tanto no âmbito da intelectualidade quanto de parte da sociedade civil e 

ainda de alguns policiais. Mas apesar dos esforços da produção científica, das mudanças 

ocorridas no nível da formação policial e das inúmeras manifestações feitas pelas organizações de 

direitos humanos essa é uma realidade ainda difícil de ser alcançada. É como se a polícia tivesse 

uma capa protetora que impedisse a penetração das normas nacionais e internacionais de Direitos 

Humanos no âmbito do aspecto prático do trabalho policial. 

 São anos de luta, sofrimento, em busca de uma polícia que não represente a violação, o 

medo e a morte. Aos poucos se consegue perfurar essa capa, mas retirá-la ainda é um horizonte 

distante, pois se trata de uma instituição marcada pelo autoritarismo, pelo elitismo, pela 

discriminação e pela violência. 

O Brasil é um país considerado violador de direitos humanos tanto nas esferas social 

quanto por meio de suas instituições, como, por exemplo, mediante a sua força policial. Como 

mostra o relatório da Anistia Internacional Eles Entram Atirando - Policiamento de Comunidades 

Socialmente Excluídas no Brasil (Índice AI: AMR 19/025/2005).  

 A pesquisa de Lemos-Nelson (2002), sobre as graves violações de direitos humanos 

cometidas pela polícia investigativa no Brasil, destruiu o mito de que essas violações sejam 
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apenas fruto de treinamento ou de comportamento desregrado individual de alguns policiais, 

porquanto a evidência apontou para o apoio institucional dado a tais práticas.  

Isso remete-me aos questionamentos de Hobsbawn (2007): 

 

[…] ¿cuál debe ser el equilibrio entre el empleo de la fuerza y el recurso a la 

persuasión o a la confianza ciudadana en el control del ordem público? El 

mantenimiento del orden en una época de violencia ha sido a un tiempo más difícil y 

más peligroso, circunstancia que ha afectado en no pequeña medida a unas fuerzas 

policiales cada vez más armadas y más provistas de tecnología y que también con 
mayor frecuencia operan con un equipamiento – concebido para repeler las agresiones 

físicas – que les confiere un aspecto de caballeros medievales, con escudos y 

armaduras. Los agentes policiales pueden ceder a la tentación de considerarse a sí 

mesmo como un cuerpo de «guardia» dotado de un saber profesional especializado, 

aislado de (y criticado por) la gente de la calle, los políticos y los medios. […] El hecho 

de tener que hacer frente a los terroristas ha espoleado la militarización de la policia. 

La política de «tirar a matar» ya se ha cobrado varias víctimas inocentes, y por cierto 

evitables – la más reciente de las cuales ha sido el brasileño Menezes. (HOBSBAWN, 

2007, p. 166-167). 

 

 

Constato, então, que no discurso governamental prega-se a emergência de uma polícia 

democrática, adota-se o modelo de integração da segurança pública, visando a maior eficiência 

do aparelho policial, mas que na base as ações policiais continuam com requintes de violência e 

crueldade, e os dirigentes continuam a declarar que são “casos isolados”, são “maus policiais”, se 

eximindo de qualquer responsabilidade. 

Para Pinheiro (1997) está provado que é mais difícil instituir práticas democráticas nas 

instituições encarregadas de controlar a violência do que foram as mobilizações contra o regime 

autoritário. 

Basta andar nas grandes metrópoles e verificar onde está o policiamento, está nas áreas 

habitacionais ou próximas de estabelecimentos comerciais? Posso também perguntar para 

quem teve um celular, uma casa arrombada: quais foram os procedimentos tomados pela 

polícia, ou melhor, para os que registraram ocorrência qual o resultado das investigações? 

Não quero fazer uma análise especulativa, mas registra-se que a maioria das pessoas que dirige-se 

a uma delegacia por furto, o faz apenas para obter o boletim de ocorrência, necessário para novas 

aquisições. Diversos fatores, desde o descrédito nas instituições policiais até o constrangimento 

do atendimento em uma delegacia, colaboram para que inúmeras infrações penais nem cheguem 

a compor as estatísticas oficiais. 
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Para agravar esse quadro, ao focar meu olhar para os “apenados” na sociedade brasileira, 

constato que a origem social da maioria dos presos por delitos contra a propriedade privada 

demonstra a seletividade do sistema penal. Dessa forma, constata-se que a realidade social 

brasileira tem apresentado dados perversos quanto às classes e grupos sociais mais vulneráveis e 

em grande parte sobre esses segmentos sociais que se encontra o foco da ação repressiva de 

controle e vigilância (DORNELLES, 2003).   

Como identifica Zaffaroni (2007):  

 

 
[...] O poder punitivo é seletivo por natureza; não existe no mundo um sistema penal que 

não seja seletivo. É um dado estrutural, não acidental. Por causa disso, o que pode e 
deve fazer um sistema penal (e o direito penal como contra-poder de contenção) é 

procurar diminuir o grau da seletividade. Para isso não é solução reprimir ainda mais 

algumas camadas sociais, ou seja, impor maior repressão, mas diminuir o peso da 

repressão em geral. (ZAFFARONI, 2007, p.135). 

 

 

Sou levada a concordar com a assertiva de Pinheiro (2001), de que o Judiciário não é 

considerado uma instituição que protege os direitos das classes não privilegiadas, e sim uma 

instituição responsável pela criminalização e repressão às classes populares.   

Tavares dos Santos (1997) indica que nossa sociedade ainda se encontra em um processo 

de consolidação da ordem democrática e, portanto, com urgência de compreender as estruturas e 

práticas sociais da organização policial, movimento no qual as lutas sociais contra a violência 

têm desempenhado uma ação historicamente inovadora que precisa ser incorporada ao saber 

sociológico sobre a organização policial, desvendando o enigma da arma e da flor, ou seja, de um 

ofício marcado pela duplicidade entre agente do exercício do monopólio da violência física 

legítima e, simultaneamente, agente de produção de consenso. 

Em consonância com o pensamento de Soares (2003), segurança, para mim, significa 

estabilidade de expectativas positivas, compatíveis com a ordem democrática e a cidadania, 

envolvendo, portanto, múltiplas esferas formadoras da qualidade de vida, cuja definição subsume 

dignidade e respeito à justiça, à liberdade e aos direitos humanos. 
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Lembrando coronel Cerqueira
67

 na sua recorrência a Freud, qual será “[...] o futuro de 

uma ilusão?”, como ele terminou por intitular o estabelecimento de princípios para uma nova 

polícia, educada para o tempo da democracia. 

Posso dizer que algumas experiências
68

 já têm sido feitas, mas ainda há um longo 

caminho a percorrer que exige mobilização popular e um reconhecimento público de que a 

segurança pública é um direito de todo cidadão e não privilégio das elites.  É necessária uma 

polícia que garanta segurança e não que seja um dos maiores potencializadores do medo nas 

classes subalternas.  

Para humanizar a instituição policial, um dos pontos necessários é o resgate da dimensão 

humana dos policiais, e como já citava Mounier (1964, p. 49) quando tratava um diálogo com o 

marxismo aponta que “[...] a mais racional estrutura econômica, se estabelecida com desprezo das 

exigências fundamentais da pessoa, trás dentro de si a sua própria ruína”.       

O discurso oficial enfatiza a necessidade dos policiais respeitarem os Direitos Humanos, o  

Plano de Segurança Pública para o Brasil preceitua o processo democrático de constituição de 

uma polícia cidadã, que tenha a pessoa humana com o centro e finalidade de sua atividade, mas 

os obtidos de uma pesquisa
69

 realizada no universo policial militar revelaram que 74,32 % 

consideram que a polícia não respeita os direitos humanos, revelando um dos aspectos 

contraditórios dos direitos humanos; 90, 54 % indicaram que também não sentem seus direitos 

humanos respeitados.  

Os comentários feitos às respostas mostram a intensidade do sentimento de estigma e de 

respeito que os policiais sentem, tanto por parte dos membros da instituição como da sociedade. 

Eles se sentem violentados e tendo seus direitos violados na própria instituição e na sociedade. 

Vale citar um relato de uma cena cotidiana descrita por um policial com enorme sentimento de 

revolta: 

                                                
67 Carlos Magno Nazareth Cerqueira, citado na nota de rodapé n. 3,  dois dias antes de ser assassinado que declarou 

que talvez seu sonho de uma nova policia só poderia ser aplicada num plano superior. (MORETZSOHN, 2001 apud 

CERQUEIRA, 2001)  
68 Posso destacar a implantação de Conselhos Estaduais de Segurança Pública, dos Conselhos Comunitários de 

Segurança, da implementação das Ouvidorias, o projeto de capacitação em Direitos Humanos e Direito Internacional 

Humanitário, fomentado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, entre outros. 
69 A coleta de dados foi realizada por meio de questionários, entrevistas grupais e diálogos em torno da ética, 

cidadania e direitos humanos. Participaram da pesquisa professores e alunos do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal do Pará e os entrevistados foram setenta e quatro policiais militares, priorizando-se uma 

análise qualitativa. A coordenação esteve a minha responsabilidade e das professoras Verônica do Couto Abreu e 

Vera Paracampo. Seus resultados não foram publicados. 
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[...] Você entra no ônibus e está cansado, pois saiu de um serviço de 24 horas, aí tem 

uma cadeira vazia, você senta, e todo mundo já te olha, depois o ônibus enche e você 

sente que está todo mundo te cobrando que você se levante, para dar seu lugar, isto 

quando não tem alguém que fala e diz gracinha, parece que você não tem o direito de 

estar cansado. 

 
 

 Outro policial complementa “[...] o pior é que você tem que ficar calado, porque senão é o 

arrogante, estúpido, truculento e todos nomes que chamam a gente”. 

Situa-se então um conceito de violência: 

 

[...] respeito à coisificação do outro na relação de alteridade. Entendida universalmente 

como todo atentado aos direitos fundamentais das pessoas é também concebida como o 

ato de privar o homem de sua palavra, ato extremo empreendido quando não há 

possibilidade da palavra, do entendimento: fazer violência é sempre fazer calar 

(Mouvemente pour une Alternative Non-violente. (ANV, 1998 apud LIMA, 2000). 

 

Mas um „feixe de luz‟ surge depois que o grupo de policiais estabeleceu diálogos em 

torno da ética, cidadania e direitos humanos, pensando os direitos humanos além da visão restrita 

e estigmatizada de “direitos de bandidos”. Eles expressaram (83,78%) que podem promotores de 

Direitos Humanos e registraram a necessidade de serem sensibilizados, orientados, capacitados e 

fiscalizados para agir em prol do respeito a pessoa humana. 

Pensar os diversos aspectos do trabalho do policial militar é indispensável para vislumbrar 

a possibilidade de construção de um clima organizacional de primazia do direito, de respeito a si 

mesmo e ao Outro como um ser dotado de possibilidades e limitações. No espaço de trabalho 

onde a morte é sempre uma sombra, é preciso que se promulgue o respeito à vida como valor 

ético central. 

Mas como estabelecer uma dialogia num universo de primazia das relações reificadas? 

Lembro que qualquer que seja a sua significação, a violência é sempre uma interdição à palavra 

do Outro e, ao mesmo tempo, a manifestação do não-olhar para o Outro nas relações sociais e 

políticas (MENDONÇA, 1998; 1999).  

Lembro Arendt (2004, p. 36), o maior perigo não é a estupidez, mas a irreflexão, pois 

"[...] os grandes perpetradores do mal, aqueles que não se lembram, porque nunca se envolveram 

na atividade de pensar, nada pode retê-los, porque sem recordação eles estão sem raízes." 

Associar direitos humanos à atividade policial é plenamente uma necessidade, mas é 

preciso escutar os policiais, pois alguns clamam pela sua afirmação e seu reconhecimento 

enquanto seres humanos e cidadãos. Ilustro com uma „fala‟ onde o próprio autor identificou a sua 
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resposta como um protesto, quando foi perguntado qual seu entendimento sobre Direitos 

Humanos:  

[...] Atualmente estou meio confuso. Não pelo fato de ser policial e sim por ser cidadão. 

Os Direitos Humanos parece que só existem para os civis. Nós, PM´s parece que somos 

extra-terrestres. Não somos humanos. (PM, 12 anos de serviço).   

 

 

Em seguida o mesmo entrevistado quando faz a relação entre Direitos Humanos e 

atividade policial diz:  

 

[...] Tem tudo a ver. A Polícia que prende, que autua, que faz com que o indivíduo perca 

seu bem mais precioso que é a liberdade deve ter conhecimento profundo dos Direitos 

Humanos. Personagens como Gandhi, Luther King e outros devem ser apresentados aos 
Policiais Militares. Principalmente, aos graduados que na grande maioria das vezes não 

os conhecem. (PM, 12 anos de serviço). 

 

 

 Realmente, os ensinamentos de Gandhi são uma luz para construção uma nova sociedade 

as pessoas não se encarem como inimigos, mas que aprendam a respeitar umas as outras. 

  

Quando tempo se leva para cortar uma árvore? Uns poucos minutos e tudo está 

terminado. Mas para se sentar à sombra da árvore que está se plantando, muito tempo 

terá de passar. Terá de haver uma longa espera, e paciência.  É sempre assim. Os 

caminhos da morte são mais rápidos. Por eles andam os que têm pressa. Já os caminhos 

da vida são vagarosos. É preciso caminhar na esperança [...] Matar o inimigo é muito 
fácil. Mas transformá-lo num amigo é coisa difícil e incerta, que requer muita coragem. 

Posso pela intimidação, obrigar que os outros me deixem andar pela mesma calçada, 

viajar no mesmo trem, hospedar-me no mesmo hotel. Mas ela nada pode fazer com os 

olhos. Lá eles ficam duros e maus, cheios de ódio, à espreita, na emboscada, aguardando 

o momento da vingança. Eu não queria vitórias como esta, que mistura ódio ao ar que se 

respira. (GANDHI apud ALVES,1994, p. 39).  

... 

Poderão dizer que os caminhos que escolhemos são lentos, os frutos tardam e quando 

amadurecem são poucos. Dirão que o mundo não é Satyagraha, que a realidade é outra 

[...] Eu só posso responder: se assim não for, valerá a pena viver? Creio em Deus. E isto 

me garante que não pode existir nenhum desejo do coração que, sendo puro em 
impaciência, não venha, um dia, a ser atendido. Tenho paciência. Esperarei um dia [...] 

(GANDHI apud ALVES, 1994, p. 46) 
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CAPÍTULO IV: REVELANDO OS POLICIAIS 

 

 

Chegamos ao momento da tese, no qual procurarei mostrar potencialmente as reflexões 

dos policiais militares sobre os eixos temáticos desta pesquisa, essencialmente os direitos 

humanos, a democracia e o trabalho policial. A opção metodológica foi centrar a pesquisa de 

campo nesses trabalhadores de segurança pública, visando, em especial, garantir a reflexão por 

parte dos policiais militares da Polícia Militar do Pará
70

 sobre esses eixos, a fim de possibilitar ao 

público leitor visualizar e conhecer mais do universo do trabalho policial. 

Cabe situar que uma pesquisa do próprio campo de trabalho do pesquisador exige deste 

um esforço maior de ética, respeito e precaução. Lembro a „fala‟ do Prof. Boaventura de Sousa 

Santos na primeira orientação desta tese: “[...] a sua maior fraqueza é também a sua maior força, 

porque você chega onde muitos querem chegar”. Porém, o peso da responsabilidade como 

integrante da instituição militar é enorme, por todas as suas características já descritas nesta tese e 

por eu estar sujeita potencialmente às mesmas restrições disciplinares e profissionais.  

Apesar disso, o desafio foi encarado e, com uma postura de engajamento e de vigilância 

ética, desvelei o universo do trabalho policial, por meio das mensagens escritas e „falas‟ dos 

próprios policiais militares. 

A pesquisa de campo se iniciou com pré-teste realizado por meio da aplicação de um 

questionário para cinco pessoas. Efetuado com ajustes no questionário foi feito o envio de um 

questionário composto por (40) quarenta questões abertas (apêndice A). Foi feito um contato 

verbal, com os policiais sujeitos da pesquisa, solicitando a colaboração com a resposta do 

questionário. Todos os policiais militares contactados responderam positivamente, porém alguns 

alegaram que estavam com dificuldade de tempo, mas responderiam. Alguns questionários 

retornaram no prazo de dois dias e outros chegaram há quase um mês, e cinco questionários não 

foram devolvidos. No geral 13 (treze) questionários foram devolvidos para a pesquisadora. 

Constatei que essa forma de aplicação estava demandando mais tempo que o esperado, 

além de identificar que o questionário estava muito extenso. Os resultados estavam sendo bem 

significativos, mas senti a necessidade de mudar a forma de contato, além de reduzir o número de 

                                                
70 O efetivo da Polícia Militar do Pará em setembro de 2009 era de 13.288 policiais, conforme dados da Diretoria de 

Pessoal da PMPA.  



125 

questões. Daí surgiu o segundo questionário (apêndice B) com onze questões extraídas do 

primeiro e com acréscimo de uma questão.71 

 Para aplicação do segundo questionário, solicitei autorização de um oficial superior, que 

respondia na época pelo sub-comando do Comando de Policiamento Metropolitano- CPC e era 

comandante de um Batalhão. Após a concessão da autorização foi realizada a aplicação dos 

questionários em policiais militares operacionais da área do CPC que se voluntariaram a 

respondê-lo, totalizando 22 (vinte e dois questionários). 

 Em seguida, analisando os cursos em andamento da Polícia Militar, encontrei a 

possibilidade de aplicar em dois cursos da carreira que estavam iniciando, o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia, o primeiro é pré-requisito para os 

capitães ascenderem ao posto de major; e o segundo para os tenentes-coronéis ascenderem ao 

posto de coronel. Como minha intenção era a de constatar, ao longo dos anos, que havia 

diferença no pensamento e na análise do trabalho policial, este dois cursos atenderiam a demanda 

por possuírem segmentos da polícia no caso no meio da carreira e outros mais próximos do seu 

final, quando „galgam‟ o seu último posto, o de coronel. 

 Consegui a autorização da Coordenadoria de Ensino Superior do Instituto de Ensino de 

Segurança do Pará – IESP, para realizar a aplicação dos questionários, sendo aplicados 20 no 

CAO e 23 no CSP.  

Dessa forma, foram tabulados e analisados 78 questionários. Todas as questões eram 

subjetivas, pois o foco da pesquisa é privilegiar os aspectos subjetivos das falas dos policiais, 

tanto é que as „falas‟ mais significativas serão colocadas no decorrer da análise e interpretação 

dos dados oriundos das respostas dos policiais, porém para facilitar a análise e a visualização do 

resultado geral da pesquisa, foram agrupadas as respostas mais comuns em indicadores.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Sobre a desmilitarização das Polícias Militares. 
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4.1 OS POLICIAIS72  

 

4.1.1 Tempo de serviço na Polícia Militar 

 

                                              Tabela 173 

Tempo de Serviço na PMPA OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

MENOS DE 5 ANOS 0 54 17 

DE 6 A 10 ANOS 2 4 2 

DE 11 A 15 ANOS 44 21 37 

DE 16 A 20 ANOS 35 13 28 

DE 21 A 25 ANOS 17 4 13 

DE 26 A 30 ANOS 0 0 0 

MAIS DE 30 ANOS 2 4 3 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Acentua-se uma maioria dos entrevistados na faixa que compreende 11 a 20 anos de 

serviço. Da soma total dos pesquisados, apenas 3 ingressaram antes de 1985, contando com mais 

de 24 anos de serviço. Torna-se importante esclarecer que o curso de formação de oficiais no 

Pará tem a duração de três anos, enquanto os cursos de formação de praças (soldados, cabos e 

sargentos) variam de seis meses a um ano de curso.  

 

 

 

                                                
72 Optou-se por não fazer distinção de gênero, pois apenas cinco policiais que revelaram pertencer ao gênero 

feminino.  
73 Todas as tabelas e gráficos deste capítulo tiveram como fonte a pesquisa de campo, exceto quando identificadas 

como de outras fontes. 
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4.1.2 Posto / Graduação 

 

                               Tabela 2 

Posto/ Graduação 1 Absolutos Percentuais 

OFICIAIS 54 69 

PRAÇAS 24 31 

TOTAL 78 100% 
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                                   Tabela 3 

Posto/ Graduação 2 Absolutos Percentuais 

CEL 1 1 

TCEL 23 30 

MAJ 6 8 

CAP 23 29 

TEM 1 1 

SGT 3 4 

CB 8 10 

SD 13 17 

TOTAL 78 100% 

 

Gráfico 4 
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 Como pesquisadora, eu almejava abranger um número maior de praças pesquisados, 

porém as condições objetivas da pesquisa me encaminharam para outra direção. Assim, visando 

manter a representação fidedigna todos os quadros serão apresentados na totalidade e pelas 

categorias de oficiais e de praças. 

 

 

4.2 O INGRESSO 

 

4.2.1Contexto de vida no período do seu ingresso na PM 

 

                                                                 Tabela 4  

Qual o seu contexto de vida no período 

do seu ingresso na PM? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Desempregado 40 67 46 

Empregado 30 0 23 

Estudante 10 33 16 

Outros 20 0 15 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

                       Gráfico 5                                                                Gráfico 6 
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 Na análise da tabela e nos gráficos identifica-se que nenhum dos praças encontrava-se 

empregado quando ingressou na Polícia Militar, enquanto que 30% dos oficiais já possuíam 

emprego. Porém, mesmo com esse número, é necessário realçar que 40% dos oficiais 

pesquisados estavam desempregados. Convém relacionar esses dados com a questão seguinte. 
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4.2.2 Motivo do ingresso na PMPA 

 

                                                  Tabela 5 

Por que você ingressou na PMPA? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

NECESSIDADE FINANCEIRA 11 8 10 

VOCAÇÃO 46 25 40 

ESTABILIDADE 13 42 22 

INFLUÊNCIA FAMILIAR 11 0 8 

OPÇÃO DE EMPREGO 15 25 18 

OUTROS 4 0 2 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Por necessidade financeira, custeio dos estudos.  

(PM 01 – MAJ – 16 anos de serviço). 

 

[...] Houve o ingresso de oficiais  R-2  na PM por necessidade da instituição e também 

pela  criação da Academia de Polícia Coronel Fontoura.  

(PM 02 – CEL – 23 anos de serviço74). 

 
Outrora, os oficiais da Polícia Militar procediam de berço humilde. Deste modo, 

cumpriam seus deveres com amor e discrição, gratos ao espírito de justiça. Como 

patriotas, foram zeladores da coisa pública e da assistência mútua. Os velhos oficiais do 

passado legaram aos oficiais de hoje um rico patrimônio de bravura, de desprendimento, 

de heroísmo, de senso cívico e humano, pleno de austeridade. (MACHADO, 2008, p. 

386). 

 

Identifico na questão anterior que nenhum das praças pesquisados estava empregado 

quando ingressou na Polícia e, nessa questão, a maioria relata que ingressou na Polícia Militar 

por questões econômicas, visando uma renda e uma estabilidade profissional. Porém, entre os 

oficiais destaca-se a perspectiva vocacional para o ingresso e a influência familiar.  

                                                
74 Esse sujeito de pesquisa respondeu ao questionário, meses após ter solicitado a reserva remunerada da PMPA. 
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A influência familiar é um item interessante por mostrar o sentido de uma carreira 

familiar nos policiais. E todos os pesquisados que indicaram esse item eram oficiais, mesmo que 

a carreira do pai fosse de praça, revelando uma busca de ascensão profissional. 

 

[...] Precisava de um emprego que ajudasse a manter o curso de história na UFPA e tive 

influência do pai que era sargento PM, incentivando – me bastante. 

(PM 07– Capitão – 15 anos de serviço). 

[...] Por admirar a profissão tendo como espelho meu pai (oficial da PMPA). 

(PM 39 – Capitão – 14 anos e 4 meses de serviço). 

[...] A princípio foi por influência familiar, entretanto com o passar do tempo fui 

adquirindo amor pela instituição. E hoje sou um convicto policial militar. 

(PM 68 – Tenente-Coronel – 20 anos de serviço). 

 

Muitos já tinham passado pelo Exército, ou pelo alistamento, ou mesmo cursado o Curso 

de Formação de Oficiais da Reserva do Exército (Oficial R2). É interessante informar que antes 

de existir as Academias de Formação de Oficiais das Polícias Militares, eram esses oficiais que 

eram incorporados na oficialidade da Polícia Militar. No Pará, em 1990 foi inaugurada a 

Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura75, ingressando no ano de 1992 a última turma de 

oficiais R2, que fizeram um curso intensivo de formação de oficiais.   

  

 

4.2.3 Contexto político no período do seu ingresso na PM 

 

 

[...] Era um governo do PMDB, recentemente havia se consolidado o processo 

constituinte; na PM, ainda não se compreendia muito bem a Constituição Cidadã. 

(PM 01 – MAJ – 16 anos de serviço). 

 

[...] Prevalecia e ainda continua a cultura patrimonialista, tanto do ponto de vista interno 

onde os gestores satisfazem suas necessidades particulares se utilizando dos bens 
patrimoniais que deveriam servir de instrumento para gerar benefício à sociedade,  

quanto externo, onde as instituição pm  adotava e continua, uma política de  conduta 

subserviente para atender ao  imediatismo  político partidário e ganhar visibilidade sem 

qualquer preocupação com planejamento a médio e longo prazo. 

(PM 02 – CEL – 23 anos de serviço) 

 

                                                
75 Antes de ser criada a APM Coronel Fontoura, alguns oficiais fizeram seu curso de formação em academias 

existentes em outros estados, como: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. E ainda hoje prevalece a 

prática de intercâmbio entre os estados na formação nos níveis dos cursos obrigatórios para promoção de oficiais, o 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais necessário para a promoção a Major e o Curso Superior de Polícia, necessário 

para a promoção de Coronel. No nível da formação, o Pará não manda mais nenhum oficial ser formado em outra 

academia. 
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 Esse policial revela um aspecto fundamental de análise do Estado brasileiro, que é o 

patrimonialismo, discutido por conceituados autores, ao apontar em sua „fala‟ como ele ainda 

persiste mesmo em tempos democráticos, dificultando que o trabalho policial adquira uma 

característica de função pública, a serviço de todas as classes.  

 Como nos diz Faoro (2000), na peculiaridade histórica brasileira, a camada dirigente atua 

em nome próprio, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do aparelhamento 

estatal.  

 

No Brasil, o estamento burocrático, fundado no sistema patrimonial do capitalismo 

politicamente orientado, adquiriu o conteúdo aristocrático, da nobreza da toga e do 

título. O poder tem donos que não emanam da nação, da sociedade, da plebe ignara e 

pobre. O Estado, pela cooptação sempre que possível, pela violência se necessário, 

resiste a todos os assaltos. (FAORO, 2000, p. 376). 
 

 

Porém, apesar deste caráter patrimonial torna-se fundamental pensar que o Estado “[...] é 

a condensação material e específica de uma relação de forças entre classes e frações de classe” 

(POULANTZAS, 1980, p. 148), devendo ser entendido “[...] como um campo e um processo 

estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que ao mesmo tempo se articulam e 

apresentam contradições e decalagens uns em relação aos outros” (POULANTZAS, 1980, p. 

157). 

 

 

 

4.3 A CARREIRA POLICIAL 

 

4.3.1 Cursos civis e militares mais relevantes 

 

                               Tabela 6 

Cursos Civis e Militares  OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

CURSOS CIVIS E MILITARES 70 34 61 

CURSOS CIVIS 0 33 8 

CURSOS MILITARES 30 33 31 

TOTAL 100% 100% 100% 
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A maioria dos pesquisados realizou cursos civis e militares em sua carreira profissional.  

Entre os cursos civis, o realce são os cursos de graduação e os cursos promovidos pela Escola de 

Governo e Cidadania, destinados aos servidores da administração pública estadual. 

Na carreira dos oficiais existem, após a formação, dois cursos obrigatórios: o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), pré-requisito para a ascensão ao posto de Major e o Curso 

Superior de Polícia (CSP), pré-requisito para a ascensão ao posto de Coronel. Na carreira dos 

praças, além dos cursos de formação, existem o Curso de Adaptação de Cabos, destinado aos 

soldados que possuem mais de 10 anos de serviço e devido a uma legislação específica são 

promovidos a Cabo, e o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), pré-requisito para 

promoção a Sub-tenente. 

 

 

4.3.2 Grau de influência da formação, dos cursos pós-formação, dos cursos civis, da 

experiência dos colegas, do local de trabalho, da educação familiar e das normas jurídicas 

 

 

Os policiais militares foram solicitados, a partir de uma reflexão sobre suas experiências 

profissionais (operacionais e administrativas), classificar o grau de influência e importância dos 

seguintes itens: da sua formação, dos seus cursos pós-formação policiais e/ou militares, dos seus 

cursos civis, da experiência dos colegas, do local de trabalho, da sua educação familiar e das 

normas jurídicas. Essa mensuração ocorria por meio da utilização de uma escala numérica: de 1 a 
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5, onde 1 (não representou nada), 2  (representou muito pouco), 3 (representou razoavelmente), 4 

(representou bem) e 5 (representou muito) 

 

 

                                  Tabela 7 
 

Pontuações 

Formação  3,5 

Cursos pós-formação policiais e/ou militares 4,0 

Cursos civis 4,0 

Experiência dos colegas 4,2 

Local de trabalho 4,1 

Educação familiar 4,8 

Normas jurídicas 3,5 

 

A formação e as normas jurídicas receberam os menores valores, isto contraria muito os 

estudos sobre a polícia, que apontam como de maior importância esses fatores para a atividade 

policial. No que tange a área educacional recebem destaque, e são de muita importância para os 

policiais e como já foi registrado, os cursos de graduação e os cursos pós-formação com ênfase 

em aspectos operacionais e práticos da atividade policial militar.  

A experiência dos colegas e os locais de trabalho têm um peso relativamente importante, 

como espaço para estabelecimento de laços de convivência, companheirismo e camaradagem. 

A base da educação familiar é o maior destaque nas mensurações: 

 

[...] Posso dizer que a educação e os valores que trazemos conosco do seio familiar são 

muito importantes para podermos lidar com as diferenças dos outros indivíduos da 

corporação e procurar absorver o que de melhor eles apresentam e assim construirmos a 

nossa maturidade profissional e discernindo esses valores da convivência para o nosso 

enriquecimento pessoal.  

(PM 04 - SD Fem - 03 anos e 07 meses de serviço). 
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4.4 SIGNIFICADOS DO TRABALHO POLICIAL  

 

4.4.1 Fato mais significativo do tempo na Polícia Militar  

 

                                 Tabela 8 

Descreva o fato mais significativo do seu tempo 

na Polícia Militar? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Atos de serviço 30 50 36 

Locais de trabalho 20 4 15 

Solenidades 6 13 8 

Mortes e Feridos 9 4 8 

Outros 35 29 33 

TOTAL 100% 100% 100% 
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A relação à operacionalidade do trabalho policial e a resposta na justiça pelas ações, 

decorrentes dessa ação, está muito presente na vida do policial, pois, para alguns, ela parece 

como necessariamente parte do serviço policial, mas, para outros, tem um enorme significado na 

vida, como identificado nas respostas a seguir: 

 

[...] O mais significativo é difícil dizer, pois houve vários, mas certamente um que 

marcou, foi a ocorrência que participei em dezembro de 1994, a qual respondo perante a 

Justiça. 

(PM 01– MAJ – 16 anos de serviço). 

 

[...] Ser elogiado por meus superiores pelo número de armas apreendidas e bandidos 
presos. 

(PM 34 – 3 anos e 9 meses). 
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[...] Consigo dividir bem meu tempo na PM: o período em batalhão operacional foi de 

muitos aprendizados significativos; depois no CFAP, juntando a atividade de ensino com 

a operacional na área do Outeiro, foi a época de mais prazer, inclusive pela equipe de 

trabalho; por fim, o tempo que passei na Corregedoria foi a época difícil até agora 

porque dificultou a relação com os colegas de profissão, acirrando as desconfianças. Se 

tivesse que falar de um fato, falaria desta última época, em que realizei, por força da 
função, muitas prisões de companheiros de farda, sendo que em uma dessas ocasiões, 

durante uma revista para procurar dinheiro recebido de propina, também localizei drogas 

em poder do policial. Ele pediu bastante para não falar das drogas, mas relatei o fato no 

procedimento, confessando aqui que tive dúvidas a respeito. 

(PM 08 – MAJ – 15 anos e 3 meses). 

 

 

Muitos dizem que responder administrativamente ou à justiça é parte integrante do 

trabalho policial. No caso de homicídios, os policiais pesquisados que responderam por esse 

crime foram judicialmente absolvidos. 

Para ilustrar a situação geral de autuações em flagrante delito e de denúncias apresento os 

dados da Corregedoria Geral da PMPA. 

 

Tabela 9 

POLICIAIS MILITARES AUTUADOS EM FLAGRANTE DELITO. 

Janeiro 2003 a Julho 2008. 

POLICIAIS MILITARES AUTUADOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

T
O

T
A

L
 

PMs autuados em Flagrante (Crime Militar) 37 20 12 16 15 25 125 

PMs autuados em Flagrante (Crime Comum) 33 24 32 31 17 27 164 

TOTAL 70 44 44 47 32 52 289 

        

Fonte: Corregedoria Geral da PMPA.          

 

 

Tabela 10 

Principais Infrações DENUNCIADAS na Corregedoria e OPM´s 

Janeiro a Julho de 2009 

INFRAÇÕES CPC CPRM CPE CME 
CPR

1 
CPR

2 
CPR

3 
CPR

4 
CPR

5 
CPR

6 
CPR

7 
CPR

8 
Total 

Lesão Corporal 146 24 22 56 31 4 35 10 4 14 11 4 361 

Ameaça 79 26 4 28 12 2 14 2 1 2 7 2 179 

Abuso de 

Autoridade   38 9 27 10 11 22 9 5 11 5   147 

Constrangimento 

Ilegal   6 17 15 2   5 2 2 1 2 4 56 

Ofensa 

Verbal/Moral 29       10 2 4       4 1 50 
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Invasão à 

Domicilio   5 4 13 1 3 6 3     1   36 

Trabalhar Mal         20 1 2 1         24 

Faltar ao Serviço       13 8     2         23 

Danos       14 1         1     16 

Disparo de Arma 

de Fogo   1     2 2 4 2     1 1 13 

Dividas     2 7               4 13 

Prevaricação         2     10         12 

Homicídio       4       6     1   11 

Infração de 

Trânsito       3 6   1         1 11 

Tentativa de 

Homicídio       10           1     11 

Desídia       10                 10 

Concussão           2   3 2 1 1   9 

Descumprimento 
de Ordem         5     4         9 

Embriaguez       6     1           7 

Calúnia/Injúria/ 

Difamação         4 2           1 7 

Baleamento     2         3     1   6 

Omissão    1     1 1 1           4 

Tortura           1 1 1     1   4 

Atividade 

Estranha À 

PMPA         1         1     2 

Conduta 

Inadequada           1   1         2 

Abandono de 

Posto               1         1 

Cárcere Privado             1           1 

Corrupção   1                     1 

Desacato         1               1 

Deserção             1           1 

Desrespeito a 

Subordinado             1           1 

Desrespeito a 

Superior             1           1 

Estelionato             1           1 

Estupro                       1 1 

Porte Ilegal de 

Arma         1               1 

Outros 38 16   6 32 13 14 7   1 12 2 141 

TOT 292 118 60 212 150 45 115 67 14 33 47 21 1174 

 

Fonte: Corregedoria Geral da PMPA. 
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Outro aspecto destacado pelos policiais pesquisados é a importância dos direitos 

humanos, que poderiam contribuir para a mudança nos quadros apresentados e promover uma 

ação policial com bases humanistas e científicas, como destaco a seguir: 

 

[...] O comando do batalhão de choque onde se criou uma doutrina apropriada para o 

exercício da atividade de controle de distúrbios civis com visão humanista dentro de 

padrões científicos, envolvendo desde a seleção, construção de perfil acompanhamento 

socioeconômico, avaliação de resultado etc. 

(PM 02 – CEL – 23 anos de serviço).  
 

[...] A introdução da matéria Direitos Humanos, nos currículos. 

(PM 41 – CAP – 15 anos). 

 

 

Há, ainda, aqueles que mostram sensibilidade a questão social em sua ação profissional, 

como identificado na „fala‟ a seguir: 

 
[...] Foi quando participei pela primeira vez de um policiamento ostensivo e encontrei 

uma criança perdida de sua família, ela estava com fome, com sede e muito assustada.  

(PM 03 – CB Feminino – 17 anos de serviço). 

 
[...] Foi em 1995 quando uma mulher me pedira socorro por ter sido espancada 

gravemente por seu marido. Após o flagrante, passado 2 anos do ocorrido me encontrei  

com ela: me abraçou e disse que hoje vivia feliz justamente com o marido e que a prisão 

lhe serviu, a muito. 

(PM 24 – SD – 01 ano). 
 

Não tem como descrever o gesto, o agradecimento das pessoas quando conseguimos 

resolver com êxito situações difíceis. 

(PM 25 – CB –18 anos). 

 

 

 

Na „fala‟ dos policiais é significativa a experiência da morte, tanto que eles expressam 

sempre a incerteza de “voltar ou não para casa”. Também destaco que, por mais óbvio que seja, 

muitas vezes, não é refletido nas pesquisas, o fato de uma arma de fogo ser objeto de trabalho e o 

peso da responsabilidade de quem a porta. Destaco a seguir „falas‟ que expressam o significado 

de vivenciar experiências que resultaram em mortes e feridos. 

 

[...] Em 2003, houve um grande roubo a banco em Tucuruí, onde minha viatura foi 

alvejada com tiros de fuzil, meu patrulheiro foi atingido e teve a omoplata rachado, além 

dos outros policiais feridos e mortos que presenciamos. 

(PM 12 – CAP –15 anos). 

 

[...] Foi quando um PM faleceu em assalto, e não foi dado nenhum apoio pelo comando, 
não tinha flores, nem apoio para o translado. 

(PM 50 – CAP – 15 anos). 
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 Encontrei nas „falas‟, situações que expressam a dimensão da violação de direitos do 

policial como no caso expresso do direito a licença-maternidade:  

 

[...] Minha promoção a 2º TEN; pois, eu estava de resguardo, não tive licença à 

maternidade e fui submetida ao TAF (TESTE DE APTIDÃO FISÍCA), mas… 

Consegui! 
(PM 39 – CAP – Feminino – 15 anos de serviço). 

 

 Na dimensão dos direitos, um grande receio que existe no meio policial é sobre os 

processos de reserva remunerada, pois várias “vantagens” como são ditas no meio militar estão 

sendo perdidas, ou melhor, deixando de ser incorporadas aos vencimentos quando o policial 

passa para a inatividade. 

 

[...] Descobrir nossas condições previdenciárias fragilizadas, relegando quase ao 

abandono os da inatividade: do CEL ao SD. 

(PM 55 – CAP – 13 anos e 6 meses de serviço). 

 

 

4.4.2 Significado da Polícia Militar  

 

                                                            Tabela 11 
 

O que significa a polícia militar para você? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Minha vida , 2ª Família 30 34 31 

Meu emprego 11 29 17 

Valor negativo 2 8 4 

Valor social da instituição 39 8 29 

Outros 18 21 19 

TOT 100% 100% 100% 
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[...] Faz parte de minha vida, aprendi a amar o serviço. 

 (PM 01 – MAJ – 16 anos de serviço). 

 

[...] Uma instituição de grande relevância para a sociedade e para o Estado porque  é 

capaz  de estar presente em todos os lugares   e  de atender  ao cidadão a qualquer 
momento  durante 24 horas,  quase sempre em situações de crise, com o objetivo sempre 

de preservar  vidas.    

(PM 02 – CEL – 23 anos de serviço).  

 

[...] Até hoje não me identifico com a profissão Polícia. 

(PM 05 – CAP – 31 anos, 03 meses e 26 dias76). 

 

 

Sobre o policial, encontro no texto de um ex-comandante geral da Polícia Militar do Pará 

vários reflexos da nostalgia e do significado da profissão para quem a viveu apaixonadamente. 

 

 O policial inativo, que busca o isolamento para esquecer as amarguras da vida passada 

na caserna, negando solidariedade moral aos companheiros que trabalham pela classe e 

em defesa da classe, comete crime contra a própria dignidade, contra os interesses da sua 

própria família, das famílias dos seus companheiros necessitados de amparo; dos 

companheiros que viveram ao seu lado e que sofreram talvez mais que a sua própria 

pessoa; dos companheiros que palmilharam o mesmo chão numa mesma época; que 

sofreram as mesmas vicissitudes, trabalhando sob o mesmo sol, dormindo sob o mesmo 

teto, cortando as mesmas estradas, navegando os mesmos rios e igarapés, comendo o 

mesmo pão, sofrendo os mesmos rigores da disciplina, vivendo as mesmas alegrias, os 

mesmos dias de festa, os mesmos encantos da vida; contemplando o mesmo panejar da 

bandeira, o mesmo entusiasmo e a mesma esperança exaltados pelo Hino Nacional, pelo 

pulsar vigoroso das mesmas aspirações; assim viveu que vendo, ouvindo e marchando 
ao compasso dos clarins, dos tambores, com passo certo, sob a mesma cadência, sob o 

mesmo uniforme, sob o mesmo “aplomb”, sob o mesmo romantismo, sob o mesmo 

sentimento de renúncia. 

O policial-militar é o símbolo caracterizado do cavalheirismo. Como o filho que esquece 

os castigos que lhe foram impostos durante a formação da sua pessoa, o policial militar 

esquece os atritos da vida em comum e perdoa as injustiças dos seus companheiros, 

principalmente dos chefes, que às vezes não pesando as consequências da sua palavra, 

do seu gesto, ou da ação a tomar, ofenderam-no ou prejudicaram-no em seus direitos; 

mesmo quando a ofensa tenha sido de natureza grave e seja daquelas que não se podem 

esquecer, estando em jogo os interesses da coletividade, o apoio não deve ser negado, 

porque não se apoia a pessoa do inimigo, mas o bem de todos, dos próprios filhos e 
esposa, já que estes gozarão do respeito que a classe do chefe do lar possa gozar. É nisto 

que os policiais militares inativos devem pensar, principalmente por ocasião das eleições 

daqueles que devem dirigir os destinos do patrimônio moral, econômico e histórico da 

Corporação. (MACHADO, 2008, p. 386). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 Esse sujeito de pesquisa solicitou a reserva remunerada pouco depois de responder ao questionário de pesquisa. 
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4.4.3 Descrição do trabalho policial 

 

 

                                        Tabela 12 

Como você descreveria o trabalho policial? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Difícil 40 33 39 

Gratificante 20 0 15 

Outros 40 67 46 

TOT 100% 100% 100% 
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Para alguns pesquisados, o trabalho policial se destaca pela diversidade, pela dinâmica e 

interação com o mundo de diversas formas, como é possível perceber na „fala‟ enaltecida do 

policial: 

 

[...] Extraordinário! Fantástico! Por não conhecer outras profissões, arrisco a dizer que 

não existe, ou existem poucas profissões capazes de ensinar tantas lições como o 

trabalho PM. Pois te possibilita a ver muito, experimentar muito, operar muitos saberes, 

conhecer as pessoas, incentiva a compreensão dos porquês, exige de ti o exercício da 

retidão o tempo todo, expõe-te, cobra-te exemplos, marca o que fazes, discrimina-te, 
responsabiliza-te pelos encaminhamentos de muitas vidas. Qual profissão te oferece 

tanta diversidade? 

(PM 01 - MAJ - 16 anos de serviço). 

 

 

Outros já identificam a carga de responsabilidade que esse trabalho exige e a necessidade 

de existir de planejamento e a importância de ter como foco servir a comunidade. 
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[...] Uma atividade de grande responsabilidade  que deve ser obrigatoriamente planejada, 

executada   e utilizada como  instrumento única e exclusivamente para servir a sociedade 

em tempo integral.  

(PM 02 - CEL - 23 anos de serviço). 

 

 

 Encontrei pesquisados que situaram o trabalho policial em etapas, sendo essas 

relacionadas com o espaço de trabalho e o tipo de serviço, dimensionando os momentos 

educacionais e os momentos de serviço interno (administrativo) e externo (operacional).  

 

[...] Um trabalho que tem seu lado positivo e negativo e que tem como etapas: o CFAP 

(onde tudo começa), a efetivação nos quartéis, a distribuição para o serviço interno, 

externo ou interno e externo. 

(PM 03 – CB Feminino -17 anos de serviço). 

 

[...] As etapas do trabalho policial são pelo menos organizadas em três fases distintas: 
Antes, reconhecendo o terreno, as pessoas, os “meliantes”, as “instituições”; durante: 

agindo no terreno e diante da ocorrência de modo a ser mais preciso possível não se 

devendo cometer falhas, e se cometê-las cuidando para que elas não fiquem evidentes 

ou mesmo sejam de difícil identificação e, finalmente; depois: cuidando de consolidar 

o que foi feito, mediante relatório, avaliação do que foi feito, das táticas utilizadas, para 

em outras oportunidades não fazê-las do mesmo modo se foram incorretas e se foram 

acertadas, primando por consolidá-las, repetindo as atividades anteriores.  (grifos meus). 

(PM 07- CAP - 15 anos). 

 

 

É recorrente a “queixa” dos policiais de seu trabalho ser pouco valorizado, 

incompreendido e muito criticado pela sociedade, como expressa o entrevistado a seguir sobre o 

trabalho policial: 

 

[...] Muito arriscado e pouco valorizado pela sociedade.  

(PM 04 – SD Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

[...] Acho que a população deveria participar mais (interagir com PM). 

(PM 05 – CAP - 31 anos, 03 meses e 26 dias). 

 

[...] Difícil, estressante, incompreendido, não reconhecido, cansativo, pouco produtivo. 

(PM 09 – MAJ - 16 anos e 10 meses). 

 

[...] Difícil, duro, pesado, complicado, árduo, cansativo, incompreendido, fundamental, 

indispensável, mal remunerado, divertido, gratificante e na maioria das vezes 

inigualável.  
(PM 11 – MAJ - 17 anos e 2 meses). 

 

 

 

 

 



142 

4.5 ABORDAGEM POLICIAL 

                                                 

                                          Tabela 13 

A abordagem policial segue o mesmo padrão 

independente do local de abordagem e das pessoas 

e/ ou veículos abordadas? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

SIM 11 21 14 

NÃO 67 62 65 

Deveria seguir um padrão único 11 4 9 

Outros 11 13 12 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Não, inclusive cada caso é um caso.  

(PM 05 – CAP QOA - 31 anos, 03 meses e 26 dias).. 

 

[...] A pergunta é sobre o que deveria ser ou o que acontece na prática? Se for sobre o 

que acontece na prática, então a resposta é de que ela tem ocorrido de maneira diferente 

conforme o local e as pessoas, ainda há discriminação sem dúvida.  
(PM 01 – MAJ - 16 anos de serviço). 

 

[...] Não, porque não há padrão definido institucionalmente para esse fim, então, para 

cada formação acadêmica e muitas vezes de acordo com a vontade de cada gestor surge 

uma nova maneira de abordagem.  

(PM 02- CEL RR - 23 anos de serviço).  

 

[...] Somos formados para atuar em diversas situações e não devemos fazer distinção de 

cor, sexo ou raça. (grifos meus). 

(PM 03 - CB Feminino-17 anos de serviço) 

 

 

Nessa questão, volto à reflexão para as linhas abissais de Santos (2009) que dividem o 

espaço onde há regulação e emancipação; e o outro onde há apropriação e violência, 
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transfigurando no direito moderno que há espaços onde deve haver o predomínio da lei e de 

respeito aos direitos e outro onde a lei pode ser suspensa ou violada, tornando-se o território fora 

da lei ou sem lei. 

 

[...] Infelizmente “todos são iguais perante a lei” é uma utopia, por isso, algumas classes 

são quase intocáveis. 

(PM 12 – CAP - 15 anos). 

 

Os espaços coloniais eram os espaços privilegiados dos sem lei, antes demarcados como 

territoriais, hoje, se pode indicar que eles não apenas territoriais e, que, para determinados 

segmentos da sociedade, como: os jovens pobres no Brasil, os imigrantes em Portugal, onde quer 

que estejam um olhar os acompanha, indicando que eles não são iguais aos outros, não possuem 

os mesmos direitos e, por isso, recebem um tratamento diferenciado. Um colonial que persiste 

mesmo em tempos democráticos, como elucida Santos (2009): 

 

Na sua constituição moderna, o colonial representa, não o legal ou o ilegal, mas antes o 

sem lei. Uma máxima que então se populariza, “para além do Equador não há pecados” 
[...] o colonial é o estado de natureza onde as instituições da sociedade civil não têm 

lugar. Hobbes refere-se explicitamente aos “povos selvagens em muitos lugares da 

América” como exemplares do estado de natureza (1985: 187), e Locke pensa da mesma 

forma ao escrever em Sobre o Governo Civil: “No princípio todo o mundo foi América” 

(1946, §49 apud SANTOS, 2009, p.06, grifos do autor). 

 

 

Dessa forma, configura-se no pensar de Santos (2007a, p.12): “[...] na sociedade moderna, 

o regresso do colonial e do colonizador, que assume segundo ele três formas principais: o 

terrorista, o imigrante indocumentado e o refugiado”. De formas distintas, cada um deles traz 

consigo a linha abissal global que define a exclusão radical e inexistência jurídica.  

Essa linha abissal também demarca diferentes procedimentos policiais, e quanto maior for 

a falta de informação e de conhecimento jurídico dos limites da ação policial, maior o risco de ser 

vítima de abusos e/ ou violência policial. Como expõe a policial em sua resposta sobre o 

seguimento de um padrão único de abordagem. 

 

[...] Não, pois infelizmente a diferença de estilos no que diz respeito as desigualdades 

sócias que acaba dificultando o acesso das pessoas mais carentes à consciência de seus 

direitos. 

(PM 04 – SD - Feminino- 03 anos e 07 meses de serviço). 
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[...] Para mim, a abordagem que feita em local mais economicamente elevado não é 

igual a da favela, pois ainda há muita discriminação, nossos policiais ainda levam muito 

pelo lado emocional do que pelo que está escrito nos manuais. 

(PM 22 – CB - 15 anos e 3 meses de serviço). 

 

[...] Claro que não, como sempre trabalhei na operacionalidade, e em varias Zpols, em 
áreas nobres a guarnição faz a abordagem com toda educação, mas invasões e chamando 

palavrão, jogando o elemento no muro e ate agredindo os abordados. 

(PM 27 – SD - 1 ano de serviço) 

 

 

Pinheiro (1997) alerta que a percepção das elites de que os pobres são perigosos é 

reforçada pelo sistema judiciário que acusa e pune apenas os crimes praticados pelos indivíduos 

das classes mais baixas, enquanto os crimes praticados pelas elites ficam sem punição. 

Entre os mais vitimizados por uma abordagem policial violenta estão os jovens. Sobre a 

violência juvenil, Cárdia (1998), em seus estudos, mostra que a faixa etária de maior risco de 

vida no Brasil é de 15 a 24 anos, possuindo como características serem jovens pobres, não-

brancos, moradores de área sem infra-estrutura e sem empregos. Esses jovens entram nas 

estatísticas criminais tanto como vítimas quanto como agressores. A situação atinge tal proporção 

que “[...] a estratificação etária da população apresenta um déficit de jovens do sexo masculino 

apenas comparável ao que se verifica nas sociedades que se encontram em guerra.
77

” 

Considero importante pensar a incompatibilização entre essa vitimização juvenil e a 

construção de esferas democráticas, sendo urgente redimensionar o espaço social dessas mortes e 

os padrões de policiamento discriminatórios e violentos dirigidos para esse grupo etário. 

Segundo o banco de dados do Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo (NEV-

USP- Brasil) sobre uso abusivo da força pela polícia (violência policial), a imprensa nacional 

noticiou 6.003 casos de uso abusivo de força por agentes policiais, em âmbito nacional, entre 1º 

de janeiro de 1980 e 31 de dezembro de 2000, e cada caso resultou em pelo menos uma morte 

(CARDIA, 2003). Isso mostra os altos índices de letalidade da ação policial, incompatíveis com 

um país em paz e em regime democrático. 

É preciso lembrar Milton Santos (2007, p.151) expressando que “[...] o cidadão é o 

indivíduo num lugar. A República somente será realmente democrática quando considerar todos 

os cidadãos como iguais, independente do lugar onde estejam”.  

 

 

 

                                                
77 Vide Plano de Segurança Pública para o Brasil (2001, p.4). 
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4.6 DIREITOS HUMANOS 

 

 

4.6.1 Significado dos Direitos Humanos   

 

 

                                 Tabela 14 

 
O que significa Direitos 

Humanos para você? OFICIAIS% PRAÇAS% 

Tem significado positivo 50 100 

Tem significado negativo 30 0 

Outros 20 0 

TOTAL 100% 100% 
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[...] Uma bússola. 
(PM 13 - MAJ - 15 anos de serviço). 
 

[...] Significa a garantia da fiscalização  e  da proteção dos direitos individuais e 

coletivos do cidadão  especialmente quando o estado  não assume  essa responsabilidade. 

Preservar a vida. 

(PM 02 – CEL PM  RR - 23 anos de serviço). 

  

[...] Liberdade individual e respeito aos direitos do outro, como forma de praticar a 

igualdade. 

(PM 04- SD- 3 anos e 7 meses de serviço).. 

 

 

Nessa questão, 100% das praças atribuíram um sentido positivo aos direitos humanos, 

enquanto que para os oficiais, mesmo prevalecendo o sentido positivo, as variações são mais 

difusas.  



146 

Sobre Direitos Humanos, considero importante ampliar o foco e situar que no contexto 

mundial, as leis antiterroristas pós-11 de setembro têm causado grande impacto nos direitos 

humanos, provocando um esvaziamento do conteúdo civil e político dos direitos e garantias 

básicas das Constituições nacionais, porém sem a sua suspensão formal, “[...] emerge uma nova 

forma de Estado, o Estado de exceção, que, contrariamente às antigas formas de Estado de sítio 

ou de Estado de emergência, restringe os direitos democráticos sob o pretexto da sua salvaguarda 

ou mesmo expansão
78

” (SANTOS, 2009, p.14). 

Nesse panorama parece que a “[...] modernidade ocidental só poderá expandir-se 

globalmente na medida em que viole todos os princípios sobre os quais fez assentar a 

legitimidade histórica do paradigma da regulação/emancipação deste lado da linha”. Direitos 

humanos são, desta forma, violados para poderem ser defendidos, a democracia é destruída para 

garantir a sua salvaguarda e a vida é eliminada em nome da sua preservação. Linhas abissais são 

traçadas tanto no sentido literal como metafórico. No sentido literal, estas são as linhas que “[...] 

definem as fronteiras como vedações e campos de morte, dividindo as cidades em zonas 

civilizadas (gated communities, em número sempre crescente) e zonas selvagens, e prisões entre 

locais de detenção legal e locais de destruição brutal e sem lei da vida” (SANTOS, 2009, p.14-

15). 

É importante dizer que direitos humanos não significam assistencialismo, filantropia ou 

caridade. Os direitos humanos servem para EMPODERAR as pessoas, ou seja, fazer com que 

elas sejam as donas de suas próprias vidas para fazerem o que quiser delas – e não ficarem apenas 

como vítimas que aguardam esmolas. As pessoas devem ser as protagonistas, os “atores e atrizes 

principais” das suas próprias vidas. Esse EMPODERAMENTO significa, principalmente, que as 

pessoas não podem ficar esperando que um salvador da pátria chegue para “conceder” os direitos 

humanos. A sociedade precisa se organizar para reivindicar seus direitos humanos, seja por meio 

das associações de bairro, sindicatos ou até partidos políticos ou ONGs.
79

 

 

[...] Não existe Direitos Humanos principalmente para nós. 

(PM 05 - CAP QOAPM, 31 anos, 03 meses e 26 dias de serviço). 

 

                                                
78 Santos (2009, p.14) utiliza o conceito de Estado de exceção para expressar a condição jurídico-política na qual a 

erosão dos direitos civis e políticos ocorre, abaixo do radar da Constituição, isto é, sem a suspensão desses direitos, 

como acontece quando é declarado o Estado de emergência.  
79 Baseado no módulo 1 do Curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, promovido pela Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil. 
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[...] É uma necessidade, mas cercada de hipocrisia. De “boa vontade” o inferno esta 

cheio. Mas é verdade, é muita hipocrisia em qualquer troca de tiros haver os  

“defensores” dos direitos humanos quando tomba um marginal e não tem nada a ver. O 

policial nesses casos age em legítima defesa, pois não somos pagos para morrer e sim 

“arriscar a própria vida” e, nesses termos, que vença o melhor. É impossível ver em 

todos os marginais o grande problema social que assola o país, onde a condição de 
pobreza seja determinante para se torna criminoso, bandido, marginal. Contudo, prender 

alguém que se entregou a continuar agredindo-o, submetendo à violência é covardia 

desnecessária,  além de brutalizar o serviço, acaba com o policial por dentro, pois se 

iguala ao bandido. Digo também que é hipocrisia porque na minha polícia esse programa 

não foi levado a sério, algumas pessoas foram qualificadas, houve certo investimento e 

multiplicação e parou ninguém explica porque parou, nem se vai continuar algum dia e, 

salvo engano, isso também era critério para receber viaturas e armamentos da SENASP, 

por isso o investimento.  

(PM 07 – CAP - 15 anos de serviço). 

 

 

Essa dimensão de empoderamento ainda está enfraquecida no meio policial, e circula a 

noção que “os direitos humanos” deveriam ver mais a situação dos policiais, geralmente 

referindo-se as entidades e as organizações não governamentais de direitos humanos, que desde a 

abertura democrática tiveram uma atuação marcante em denunciar os abusos cometidos pelo 

Estado, por meio seu aparato repressivo, no caso em estudo da polícia. Isso com o foco exclusivo 

em denunciar as violações, ficam obscurecidos os seus mecanismos de produção, entre eles, as 

violações de direitos que ocorrem no meio policial, desde o direito a uma carga horária de 

trabalho definida como o da licença-maternidade, que já foi exemplificado nesta tese. 

Logo, torna-se necessário um duplo repensar, tanto das práticas das Organizações Não 

Governamentais  de Direitos Humanos centradas nos aspectos denúncias, quanto dos policiais de 

que ter direitos humanos é se empoderar e ser protagonista.   

Concordo que ter direitos humanos significa assumir o controle de sua própria vida, como 

também significa trabalhar muito, organizar a sua comunidade, seus companheiros de trabalho, 

exigir políticas públicas que atendam seus direitos. Significa exigir a realização dos direitos que o 

Governo é obrigado a cumprir e também cooperar, mas principalmente significa sermos pessoas 

independentes e autônomas, que sabem viver em sociedade, promover a igualdade, mas sabem 

respeitar as diferenças. São ideais como esse que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

procurou resgatar, em 1948. Passados 60 anos, ainda se está muito longe de realizar tudo o que 

foi contemplado pela Declaração Universal, mas a criação desse documento foi um passo muito 

importante para a realização dos direitos humanos
80

.  

 

                                                
80 Idem nota 79. 
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[...] O ser humano vem buscando desde sua origem satisfazer seus desejos. Talvez isso 

nunca tenha fim. Assim ocorre nas diversas civilizações. Busca-se sempre mais 

liberdade e direitos. Porém, o que para algumas culturas é normal e aceitável, a outras 

não se permite. Diante desse contexto, o ser humano provocou e enfrentou diversas 

revoluções, a fim,  sempre, de garantir novos direitos. O que se tem hoje, deve ser 

resguardado, protegido, cuidado, enaltecido, pois certamente, muitos se sacrificaram 
para consegui-los e garanti-los. O cuidado que se deve ter, é somente quanto ao fato de 

não se ferir tradições de povos e comunidades que convivem muito bem com práticas ou 

princípios que não achamos certo, mas que suas culturas permitem. 

(PM 01 – MAJ – 16 anos de serviço). 

 

 

 

 

4.6.2 Atividade policial e Direitos Humanos 

                                                 

                                Tabela 15 

Qual sua opinião sobre atividade 

policial X direitos humanos? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Associáveis 52 25 44 

Desassociáveis 35 58 42 

Outros 13 17 14 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Relação cultural incipiente por falta de compreensão e, portanto, completa 

ignorância por parte dos agentes  praticantes da atividade  policial no que diz respeito  a 

aplicação dos direitos humanos.  Não sabem o significado de polícia.  
(PM 02 – CEL RR –  23 anos de serviço). 

  

[...] No que pese os direitos humanos, a atividade policial militar avançou um pouco 

esses últimos anos. Hoje já é tema nas escolas de formação, hoje já existe a preocupação 

dos comandantes quanto a essa questão. Ainda há equívocos quanto ao conceito, como 

ao entendimento e a prática desse entendimento dos policiais, sobretudo de muitos 

praças, que acham que direitos humanos estão relacionados à proteção de bandidos, mas 

muito se avançou. 

(PM 6 – SGT – 14 anos e 7 meses de serviço). 
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[...] Claro. Direitos humanos têm o mesmo significado de polícia: prestar serviço, 

proteger  o cidadão, tornar o ser humano digno do serviço que recebe.  

(PM 02 – CEL RR - 23 anos de serviço). 

  

[...] Pode ser compatível sim, é difícil, pra isso há de se ter treinamento, há de se abordar 

o assunto, há de se trazer as vivências para rodadas de discussão de modo que aqueles 
PMs que vivenciaram a situação reflitam e visualizem as situações e assim possam ter a 

compreensão de como se aplica a teoria. 

(PM 6 – SGT – 14 anos e 7 meses de serviço). 

 

 

Os Policiais pesquisados que nunca participaram de cursos de direitos humanos 

identificam uma incompatibilidade do trabalho policial com Direitos Humanos, prevalecendo às 

referências abordadas no capítulo desta tese que tratou sobre as violações de direitos humanos no 

trabalho policial.  

 

[...] Para o policial não existe direitos humanos. Quando um policial e abatido na rua por 

meliante os direitos humanos não aparecem quando do contrário sim. 

(PM 18 –  Cabo 17 anos de serviço). 

 

Destaco que a maioria dos pesquisados já teve a disciplina nos seus cursos de formação, 

porém prevaleceu a ministrada com enfoque jurídico e realce aos aspectos legalistas dos direitos 

humanos. Com isso, muitos policiais desacreditam nos direitos humanos ou continuam a pensá-lo 

como “direito de bandidos”. 

 

[...] Os direitos humanos vieram para dificultar um pouco o trabalho policial,  pois já 

existem muitas leis e um certo escritor disse: “um país com muitas leis não é bom” 

(PM 19 – Soldado - 1 ano de serviço). 

[...] Acho que deram muito poder aos direitos humanos, favorecendo mais aos 

delinquentes do que policiais militares. 

(PM 23 – Soldado – 1 ano de serviço). 

[...] Os órgãos de direitos humanos são muito influenciados pela mídia; é extremamente 

sensacionalista, quer vender jornal, a caba “sacrificando” o policial militar e defendendo 

apenas os delinquentes. 

(PM 33 – Soldado – 3 anos e 11 meses de serviço). 

[...] Direitos humanos só é visto do lado dos que não merecem respeito (os pilas.) 

(PM 37- Capitão – 15 anos de serviço). 

[...] É difícil de abordar sobre um tema onde a balança cede somente para um lado, pois 

os PM também são seres humanos, porém na prática não existe. 

(PM 42- Capitão – 15 anos de serviço). 

Deve ser sempre colocada em pratica. Apenas discurso quando a sociedade não enxerga 
o policial como integrante da sociedade e em consequência um ente sem direito 

principalmente social  

(PM 71 – Tenente –Coronel – 18 anos de serviço). 
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[...] Do ponto de vista da realidade do serviço policial militar na rua, eu digo que não, 

muitas vezes, o policial esquece até o seu próprio direito quando esta em situação de 

risco.     
(PM 03- CB Feminino-17 anos de serviço). 

 

 

Para Cerqueira (1998, p. 776), “[...] o discurso impiedoso contra os criminosos quase 

sempre esconde práticas de tolerância e cumplicidade com o crime”. Por isso, reconhecia que:  

 

[...] Precisa ser ressaltado o desafio gigantesco que essas estratégias terão de enfrentar 

para a sua implantação no âmbito das polícias brasileiras, dominadas por uma cultura 

autoritária e antidireitos humanos. É importante que os bons policiais compreendam a 

necessidade de se associarem aos setores da sociedade e da administração pública, 

interessados em transformar as organizações policiais; acredito que somente a 

cumplicidade dos bons poderá acabar com os altos níveis de violação dos direitos 

humanos da polícia brasileira. (CERQUEIRA, 1998, p.777).  

 
 

Por outro lado, na perspectiva de Balestreri
81

, o policial tem uma dimensão proativa e 

positiva na sociedade, indicando que o policial tem um papel de educador na sociedade, devendo, 

então, não apenas respeitar dos Direitos Humanos, mas sim promovê-los.  

 

[...] É primordial. Não se pode pensar em polícia desatrelada do respeito aos direitos 

humanos. Afinal, o trabalho policial existe para servir às pessoas. Como poderia não 

proteger seus direitos? Como separar as pessoas dos seus direitos? Não tem como. Ao 

proteger as pessoas, protege-se seus direitos. Ao respeitar as pessoas, respeita-se seus 

direitos, a não ser que não as reconheça como tal, que realize o trabalho policial 

mecanicamente, como quem lida com um objeto, um ser inanimado em que se deve 

cuidar, mas que não tem vida. 

(PM 01 -  Major - 16 anos de serviço). 

 

[...] A atividade policial, essencial e teoricamente, existe para a garantia de direitos 
humanos. Portanto, são não só compatíveis os conceitos, mas indissociáveis. Ocorre que 

existe uma instrumentalização histórica da atividade que reiteradas vezes culmina no 

desrespeito aos direitos humanos. 

(PM 08 – Major - 15 anos e 3 meses de serviço). 

 

[...] DDHH deveria ser o ponto de partida para a atuação do policial militar, sendo este 

profissional defensor e promotor de DDHH, mas atualmente vivemos um quadro em que 

se por um lado melhorou a seleção, formação, estrutura da corporação, por outro lado 

ainda há as mazelas, a violência, os crimes, a corrupção policial. Neste contexto, 

acredito que somente com um trabalho de parceria que envolva órgãos governamentais, 

órgãos não governamentais e a sociedade civil poderá ocorrer a efetivação de políticas 

sociais que busquem a diminuição das mazelas sociais, com a melhoria na educação, 
oferta de emprego para a população, com salários mais dignos. Bem como é necessária a 

reforma de algumas leis, visando coibir a impunidade, que atualmente impera em nosso 

                                                
81 Atual Secretário Nacional de Segurança Pública. Assumiu em março de 2008 a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública /SENASP, sendo anteriormente Diretor do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e 

Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública, da mesma secretaria.   
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país e que realmente ocorresse o interesse dos políticos em atuarem promovendo e 

garantindo DDHH para a população, estando incluído, também, o policial militar. 

(PM 10 – Major- Feminino – 17 anos de serviço). 

 

[...] Hoje, já vemos os direitos humanos como direito para todos independentes se é 

delinquente, pois ainda acho que a palavra humano está acima de tudo, porém acredito 
que a instituição precisa tratar o policial, o meliante, enfim, de formas iguais. 

(PM 25 – Cabo - 18 anos de serviço). 

[...] A atividade policial deve ser pautada na garantia dos direitos humanos. 

(PM 17 – Capitão – 14 anos de serviço). 

[...] É possível sim atuar dentro da doutrina dos direitos humanos, sem tornar frágil 

nossa atuação, é uma questão de qualificar e capacidade nossa base para compreender 

que D.H é uma contribuição para legitima nossa ação.  

(PM 59 – Tenente-Coronel – 20 anos e 5 meses de serviço).. 

 

Lembro que ainda no final do século XIX situado em outro contexto histórico, político e 

social, dentro de uma moral conservadora “[...] um ativo humanitarista, Thedore Psrcker, 

acreditava que não demoraria muito tempo para o policial se transformasse em um moral 

missionary, auxiliando na obra de purificação moral dos pobres e viciosos” (SOUZA, 1998, p. 

270). 

 

4.6.3 Participação em cursos de Direitos Humanos  

Tabela 16 

Você já participou de algum curso ou 

treinamento de Direitos Humanos no seu 

tempo de serviço na PM? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Sim 40 0 31 

Sim na Formação 0 33 8 

Sim pós-formação 50 0 38 

Não 10 67 23 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Sobre os gráficos, constata-se que a maioria das praças não realizou cursos ou treinamento 

de direitos humanos e os que fizeram foi no período de formação. Enquanto os oficiais, apenas 

10% não realizaram esses cursos ou treinamentos. E há uma continuidade da aprendizagem em 

Direitos Humanos, após a formação dos oficiais. 

Por essa razão, surge a necessidade de relatar um processo que ocorreu no final da década 

de 90, quando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em parceria com a Secretaria  

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, iniciou o Programa de Integração das 

Normas dos Direitos Humanos e Princípios Humanitários Aplicáveis à Função Policial82, visando 

a integração dessas normas de proteção da pessoa da pessoa humana nos manuais, doutrina e 

ensino das academias de formação das forças policiais dos 26 Estados brasileiros e Distrito 

Federal.  

Na Polícia Militar do Pará esta foi a iniciativa de maior impacto na área dos Direitos 

Humanos, resultando na formação de mais de 100 policiais militares como instrutores de Direitos 

Humanos e Direito Internacional Humanitário, sendo que mais de 3000 policiais militares 

realizaram Estágio de Capacitação em Direitos Humanos e DIH. No início, principalmente nos 

estágios, muitos policiais militares expressavam receio e desgosto quanto ao significado dos 

Direitos Humanos, porém com o decorrer do curso com sua metodologia reflexiva e com aulas 

teórico-práticas esses sentimentos transformavam-se, registrando na avaliação final de um estágio 

a seguinte „fala‟ “[...] com esse curso eu descobri que sou uma pessoa”, expressa de um policial 

com mais de 20 anos de serviço. 

Porém, essa descoberta de ser pessoa, de ser agente de direitos começou a gerar críticas 

por tornar-se incompatível com os lemas de uma instituição militar, lembrando Arendt (2004, p. 

177): “[...] o maior mal perpetrado é o mal cometido por Ninguém, isto é, por um ser humano que 

se recusa a ser uma pessoa”.  

A instituição militar “prega” o discurso da impessoabilidade, da necessidade do espírito 

de corpo, sendo feito o processo da mortificação do eu de Goffman (1992) e de docilização dos 

corpos de Foucault (1996). Logo, o ser que interroga, questiona e toma partido, como diz 

Mounier (1964), começa a ser alguém que incomoda. Desse modo, paulatinamente, foram sendo 

colocadas barreiras que dificultaram a continuidade do projeto, ocorrendo seu enfraquecimento, 

sendo que o último relatório do CICV mostra que até 2007 ainda não haviam sido incorporadas 

                                                
82 Ver detalhes do programa em: <http://www.icrc.org/Web/por/sitepor0.nsf/html/5ZSMAU>. 
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as normas de direitos humanos e direito internacional humanitário nos manuais operacionais e no 

planejamento da Polícia Militar do Pará.   

 A dimensão da totalidade foi percebida pelos policiais militares – como integrantes de um 

contexto maior, no caso internacional – e pode ser identificada nos que fizeram treinamento em 

Direitos Humanos e como pode ser visualizado na seguinte „fala‟: 

 

[...] Em outubro de 2002, pude perceber a problemática enfrentada em diversos países, 

relacionada às práticas policiais de desrespeito e conhecer os instrumentos legais 

utilizados para a sensibilização das pessoas quanto à necessidade das polícias se 

adequarem ao modelo mundial.  

(PM 01- MAJ - 16 anos de serviço). 

 

[...] 2002. O significado real na vida pessoal foi a agregação de valores que  

confirmaram que a conduta humana com base na consciência,  é  e sempre será o modelo 

para a construção de uma coexistência pacífica. Direito humano é tomar consciência de 

que proteger e preservar a vida do outro, significa proteger e preservar a própria vida. 

No contexto profissional, a aplicação de técnicas policiais com uso da arma de fogo, 
técnicas de abordagem, uso da força, todas com visão de proteção à vida, foi muito 

gratificante.     

(PM 02- CEL RR - 23 anos de serviço). 

 

 

Os policiais formados mais recentemente tiveram a disciplina Direitos Humanos no seu 

curso de formação e, em geral, reclamam do afastamento das entidades de direitos humanos do 

cotidiano policial, principalmente no caso de mortes de policiais.  

 

[...] Eu não consegui enxergar o que os DH fazem na prática de positivo para os policiais 

militares quando estes precisam ser assistidos nos seus direitos de pessoa e cidadãos. 

(PM 04 - SD Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

 

 

4.6.4 Polícia e respeito aos princípios dos Direitos Humanos 

 

 

Tabela 17 

 

Você considerada que a Polícia respeita os 

princípios dos Direitos Humanos? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

SIM 30 0 23 

NÃO 50 33 46 

NEM SEMPRE 10 67 23 

OUTROS 10 0 8 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Claro que não. Não só não respeita como não tem real interesse em respeitar. 

(PM 02 – CEL RR - 23 anos de serviço). 

 

Em termos não, Pois os policiais acham que se tratarem os bandidos com educação serão 
desrespeitados. 

(PM 04 - SD – Fem - 03 anos e 07 meses). 

 

[...] A maioria de seus integrantes não respeita, ainda é necessário investimento em 

capacitação e respeito aos direitos dos policiais.  

(PM 10 - MAJ - Fem – 17 anos de serviço). 

 

 

Nenhum praça respondeu afirmativamente sobre a polícia respeitar os direitos humanos e 

entre os oficiais 30% acredita que existe esse respeito. De forma mais veemente está a „fala‟ a 

seguir: 

[...] Sim, completamente. Nunca fui ensinado a torturar, nem incentivado a isso. Nunca 

me disseram para matar ninguém, mas apenas que tenho direito como cidadão à legítima 

defesa. 

(PM 07 – CAP - 15 anos de serviço). 

  

Sobre esse tema, lembro de Cerqueira
83

, que era um dos raros intelectuais na área de 

segurança pública, também oficial da Polícia Militar, que em sua produção destaca-se a sua 

preocupação do trabalho policial ser realizado, tendo como base os princípios elencados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Basta ler os artigos da Declaração para se perceber a importância dos órgãos policiais 

para a promoção e a garantia dos direitos ali estatuídos. Esta importância pode ser 

demonstrada pelos direitos que se reportam diretamente ao terreno das políticas 

                                                
83 Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assassinado em 14 de setembro de 1999, quando tinha 62 

anos e ocupava na data a vice-presidência do Instituto Carioca de Criminologia (ICC). Coordenador da Coleção 

Polícia Amanhã, do ICC, que foi interrompida após seu assassinato.  
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criminais. Destacamos, como exemplo, os que tratam: § da liberdade, da vida e da 

segurança pessoal; § da integridade física das pessoas, dos maus-tratos e da tortura;  § do 

não ser preso ou detido arbitrariamente; § da presunção de inocência; § da proteção da 

lei; § da invasão da privacidade; § da liberdade de pensamento, consciência e religião; 

§ da liberdade de opinião e expressão; § da liberdade de reunião e de associação 

pacífica. (CERQUEIRA, 1998, p. 754) .  

 

Ele tratava da importância de ser respeitado pelos policiais o Código de Conduta para os 

Encarregados da Aplicação da Lei, estabelecido pelas Nações Unidas e ainda defendia a criação 

de Conselhos de Ética, dentro das organizações policiais. 

Preocupado com a operacionalidade policial, indicava que devia ser obrigatório constar 

nos diversos documentos operacionais às questões técnicas, éticas e legais, para serem 

compreendidas como elementos essenciais para a missão policial, e acrescentava que essa medida 

possibilitaria a cristalização tanto no ambiente formal quanto no informal dessas questões. Além 

de frisar que “[...] uma proposta no sentido de obrigar-se a que todos os planejamentos e 

documentos operacionais explicitem claramente os valores estatuídos pelos direitos humanos 

pode ser uma forma da autoridade pública vir a demonstrar o seu compromisso com esses 

valores” (CERQUEIRA, 1998, p. 762). 

A questão da polícia na ordem democrática também está presente em sua produção, 

indicando a existência de duas concepções de ordem pública:  

 

[...] Tenho desenvolvido a ideia de que existe uma concepção de ordem pública 

autoritária e outra democrática; a primeira repousa na hipótese da unanimidade, isto é, 

no consenso obrigatório, não havendo possibilidade para os dissidentes. A segunda, a 

democrática, abre espaço para o conflito, permitindo que o consenso possa ser 

construído livremente e não seja obrigatório; há possibilidade para os dissidentes se 

expressarem e se manifestarem. Fica bastante evidente ser diferente a participação 

comunitária em um modelo e outro. (CERQUEIRA, 1998, p. 764).  

 

Embasado em autores como Zaffaroni (apud CERQUEIRA, 1998), ele defendia o modelo 

comunitário de prevenção do crime, trabalhando com os elementos da criminalização e os 

processos de estigmatização, das violações no encarceramento e da “policização”. 

Sobre esse processo de “policização”, Cerqueira (1998) afirmava que não se podia 

trabalhar com a questão da polícia e dos direitos humanos, sem se ter em mente esse processo, 

mostrando, por meio dele, aos policiais “[...] os malefícios que a violência arbitrária e 

desnecessária, adotada por eles contra os criminosos e suspeitos, acaba atentando contra a própria 

(deles) integridade física e psicológica” (CERQUEIRA, 1998, p. 771). 
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Também defendia que deveria haver por parte da administração pública uma dupla  

preocupação tanto com os níveis de deteriorização do policial quanto com os níveis de 

deteriorização organizacional da polícia, transformando-a em um fator de insegurança pública. 

Por olhar a realidade dos policiais, ele apontava a necessidade de estudos sobre os efeitos 

da vitimização policial, provocados pelo “[...] uso sistemático da violência e os estresses 

provocados pelas condições de trabalho policial” (CERQUEIRA, 1998, p.773). Ele também 

indicava a criação de comissões internas nas polícias para avaliarem as situações em que o uso da 

força e das armas de fogo provocassem ferimentos e mortes. 

Para exemplificar como o controle das transgressões disciplinares, apresento os dados de 

2008 da Corregedoria Geral da PMPA, explicitando que cada comando de policiamento possui a 

sua corregedoria e comissões específicas: 

 

Tabela 18 

PRINCIPAIS TRANSGRESSÕES DA DISCIPLINA OCORRIDAS EM 2008 

(ORDEM ALFABÉTICA) 
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Abandono de posto 0 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 10 

Abuso de autoridade 2 3 14 3 0 7 0 1 0 0 0 2 32 

Acidente de trânsito 1 2 7 4 0 0 0 0 1 0 2 0 17 

Agressão 141 11 56 49 1 19 28 2 3 2 11 8 331 

Ameaça 16 5 24 10 0 5 0 0 1 0 6 4 71 

Atraso ao serviço 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 7 

Baleamento 31 1 12 8 0 1 0 0 0 0 1 0 54 

Constrangimento ilegal 10 1 2 3 0 0 8 0 2 0 2 0 28 

Desacato 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 8 

Descumprimento de ordem 0 2 0 5 4 0 16 1 10 0 2 0 40 

Deserção 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 4 0 10 

Desrespeitar superior 

hierárquico 0 1 5 2 2 0 3 0 5 2 0 3 23 

Disparo de arma de fogo 18 6 11 2 0 3 3 1 1 0 3 1 49 

Embriagues 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 2 11 

Exigir ou solicitar vantagem 12 4 1 0 0 3 1 1 6 1 0 0 29 

Extravio de material, 

armamento 0 0 12 4 1 0 4 0 1 1 0 3 26 

Faltar a verdade 0 0 0 0 0 1 7 1 3 0 0 1 13 

Faltar ao serviço 7 40 19 6 4 0 0 0 13 6 7 0 102 

Fraude (estelionato) 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Furto 15 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 19 

Homicídio 23 4 2 3 0 4 0 1 0 0 0 1 38 
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Infração de trânsito 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Invasão de domicílio 33 5 6 2 0 4 0 0 0 1 4 0 55 

Lesão corporal 0 14 2 35 0 5 7 0 0 0 2 2 67 

Peculato 3 0 0 2 0 1 0 0 19 0 0 1 26 

Porte ilegal de arma de fogo 0 2 4 4 0 2 0 2 6 1 0 0 21 

Prevaricação 1 1 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 12 

Roubo 0 0 7 1 0 0 0 0 3 0 1 0 12 

Segurança particular 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

Tortura 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 5 

Trabalhar mal 23 6 7 1 3 28 15 8 0 1 6 9 107 

Outros 19 44 100 19 7 13 23 0 15 0 11 10 261 

TOTAL 364 159 303 183 23 98 116 20 108 18 67 49 1508 

Fonte: Corregedoria Geral da PMPA.             

Período: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008.           

 

 

É válido lembrar que nos estudos sobre os agentes de segurança, desde o seu início, a 

questão do controle interno da polícia sempre foi uma preocupação e prática dentro da sua 

estrutura de funcionamento, é bem sabido que a imposição de novas normas de comportamento 

não se fez sem uma série de percalços. A polícia inglesa - paradigma da noção de força policial 

moderna - adotava como medida básica a dura disciplina militar e enfrentava com um número 

enorme de demissões a resistência dos policiais a conformarem-se ao modelo de trabalhador 

padrão, sóbrio e morigerado (STEEDMAN, 1984; EMSLEY, 1991 apud BRETAS, 1998). 

Outros dados ilustrativos são os números de Policiais Militares excluídos da PMPA, 

conforme apresento abaixo: 

 

Tabela 19 

PENALIDADES APLICADAS 

Janeiro 2003 a Julho 2008. 

PENALIDADES APLICADAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

T
O

T
A

L
 

Oficiais Demitidos (perda da patente) 0 1 1 3 5 2 12 

Praças Excluídos a Bem da Disciplina 38 30 20 26 24 6 144 

TOTAL 38 31 21 29 29 8 156 

Fonte: Corregedoria Geral da PMPA.        
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Apesar do senso comum pensar que não ocorrem exclusões, estas fazem parte da 

dinâmica institucional, porém mesmo que sejam fundamentais para evitar e inibir as violações de 

Direitos Humanos e elas não têm potencial transformador da dinâmica institucional. Pois o 

respeito aos princípios dos Direitos Humanos pressupõe a existência de pessoas livres para 

refletir e interrogar sobre seus atos, como diz Arendt (2004, p.195). No momento em que 

começamos a agir, assumimos que somos livres não importa qual possa ser a verdade dessa 

suposição: “[...] Ao que parece, isso seria, por assim dizer, uma prova bela e suficiente, se 

fôssemos apenas seres de ação. Mas o problema é que não o somos, e que no momento em que 

paramos de agir e começamos a considerar o que fizemos com os outros.”  

 

 

4.6.5 Respeito aos Direitos Humanos no Brasil  

 

Tabela 20 

 

Você considera que os Direitos Humanos 

são respeitados no Brasil? Comente OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

SIM 10 0 8 

NÃO 90 100 92 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Queremos que isso aconteça, mas em minha opinião os direitos humanos têm uma 

longa historia de desrespeito, começando pela colonização do Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

na época da escravidão. 

(PM 03 - CB Feminino -17 anos de serviço). 
 

[...] Não, porque ainda é um instrumento visto pelo estado como um intruso que veio 

para questionar suas ações especialmente quando violam os direitos individuais e 

coletivos do cidadão. É portanto um instrumento fortalecedor da democracia e isso 

implica em mudança cultural, o que , no meu entendimento  envolve o fator geracional. 

(PM 02 - CEL RR - 23 anos de serviço). 
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Assim como na resposta anterior, nenhuma praça considera que, no Brasil, os direitos 

humanos são respeitados e, nesse ponto, há uma similitude com os oficiais, pois 90% considerou 

que os direitos humanos não são respeitados no Brasil. 

Essa resposta remete a pergunta de Dahl (2009, p.75): “[...] a igualdade é óbvia?” Ele 

ressalta que a ideia de que todos os homens (e mulheres) foram criados iguais não é nada 

evidente para a maioria das pessoas. Lembro que - apesar da Declaração da Independência dos 

Estados Unidos, em 1977, declarar que “[...] todos os homens foram criados iguais e que todos 

são dotados pelo Criador com certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a 

busca da felicidade” - no mesmo período, os autores da Declaração deixaram de lado o fato que 

muitos estavam excluídos destes direitos proclamados, entre eles: “[...] mulheres, escravos, 

negros libertos e povos nativos”. 

No Brasil, um traço marcante da história dos direitos humanos vincula-se à existência de 

descompasso, uma falta de sincronia entre aquilo que se encontra inscrito na ordem normativa e o 

que se apresenta no plano da realidade social, o que levou e continua a levar à construção e/ou 

legitimação da existência de duas nações, radicalmente diversas entre si, no interior de uma única 

e mesma nação chamada Brasil. Isso dá vida à dicotomia de um “Brasil legal” e um “Brasil real” 

(Mondaine, 2009), como expressa um pesquisado:  

 

[...] Não, tudo é apenas exteriorizado na teoria e a prática não alcança a todos.  

(PM 04- SD- Fem - 03 anos e 07 meses de serviço). 

  

 

Também dá forma a “[...] uma estranha relação entre um país avançado em termos legais, 

de um lado, e outro que vive absolutamente à margem das conquistas obtidas no plano das 

normas e das leis, de outro lado” (MONDAINI, 2009, p.13). Um Brasil uno e dividido pela linha 

abissal, onde de uma lado prevalece a regulamentação e de outro a arbitrariedade, a violência e a 

opressão aspectos marcantes do jugo colonial.   
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4.7 DEMOCRACIA 

 

4.7.1 Definição de democracia 

  

Nas respostas a essa pergunta, identifiquei várias representações ou faces da democracia, 

tanto a sua abordagem clássica como poder que emana do povo, quanto a sua representação 

liberal mais conhecida e difundida de democracia representativa:  

 

[...] Originalmente é o regime onde “o poder emana do povo”  hoje é o “poder da 

representatividade”  e as ações devem ser  praticadas com base na ordem política, 

jurídica e social, o que garante a legitimidade. 

(PM 02 - CEL RR - 23 anos de serviço). 

 

[...] É poder particular efetivamente das decisões tomadas pelos nossos governantes e 

lideranças. 

(PM 03- CB Feminino-17 anos de serviço). 

 

 

Lembro a afirmativa de Dahl (2009, p.50) sobre as oportunidades que a democracia 

proporciona: “[...] 1. Participação efetiva. 2. Igualdade de voto. 3. Aquisição de entendimento 

esclarecido. 4. Exercer o controle definitivo do planejamento e 5. Inclusão de adultos”. E apesar 

das falhas e das deficiências de viabilizar praticamente a democracia, ela traz benefícios que a 

torna mais desejável que qualquer alternativa viável a ela: 

 

A democracia ajuda a impedir o governo de autocratas cruéis e perversos. 

A democracia garanta aos cidadãos uma série de direitos fundamentais que os sistemas 

não-democráticos não proporcionam (nem podem proporcionar). 

A democracia assegura aos cidadãos uma liberdade individual mais mapla que qualquer 
alternativa viável. 

A democracia ajuda a proteger os direitos fundamentais das pessoas. 

Apenas um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade máxima para os 

indivíduos exercitarem a liberdade de autodeterminação – ou seja, viverem sob leis de 

sua própria escolha. 

Somente um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade máxima do 

exercício da responsabilidade moral. 

A democracia promove o desenvolvimento humano mais plenamente que qualquer 

sistema viável. 

Apenas um governo democrático pode promover um grau relativamente alto de 

igualdade política. 

As modernas democracias representativas não lutam umas contra as outras. 
Os países com governos democráticos tendem a ser mais prósperos que os países com 

governos não-democráticos.  (DAHL, 2009, p. 74). 
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4.7.2 Democracia no Brasil 

 

 Tabela 21 

Para você o Brasil vive numa democracia? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

SIM 50 0 39 

NÃO 40 67 46 

OUTROS 10 33 15 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Enquanto 50% dos oficiais identificaram que o Brasil vive numa democracia, 67% dos 

praças consideram que não, conforme ilustro com as „falas‟: 

 

[...] Sim, sem dúvida. Aprendendo mais e mais sobre ela e aperfeiçoando-a, o Brasil vive 

sim a sua Democracia. (grifos meus). 

(PM 01 – MAJ – 16 anos de serviço). 

[...] Do ponto de vista de outros momentos históricos vive, mas como disse ainda há 

equívocos à respeito do que é democracia, consequentemente as atitudes, os interesses 

individuais, advindos da influencia do sistema em que vivemos, acabam por afetar essa 

questão. 

(PM 06 – SGT – Feminino - 14 anos e 7 meses de serviço). 
 

[...] Na realidade, não. Porque há muitas coisas que são decididas “na calada da noite”. 

(PM 03 - CB – Feminino - 17 anos de serviço). 

 

[...] Não, apesar das melhorias ocorridas nos últimos anos, ainda há muito a ser feito, em 

todos os aspectos: social, legal, respeito aos direitos humanos.  

(PM 10 – MAJ- Feminino - 17 anos de serviço). 
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Dahl (2009, p.42) ensina que “[...] em todos os países democráticos há uma grande lacuna 

entre a democracia real e a democracia ideal”. E no Brasil, assim como em muitos outros países 

da América Latina, há um enorme gap entre o que está escrito na lei e a realidade brutal da 

aplicação da lei. A Constituição do Brasil, promulgada em 1988, conseguiu incorporar muitos 

dos direitos individuais que foram violados sistematicamente no período da ditadura militar. Os 

direitos à vida, à liberdade e à integridade pessoal foram reconhecidos, e a tortura e a 

discriminação racial são consideradas crimes. No entanto, apesar do reconhecimento formal 

desses direitos, a violência oficial continua (PINHEIRO, 1997).  

Esse gap entre a lei e a realidade é a raiz do fracasso das democracias latino-americanas 

consolidarem um dos grandes marcos de governo democrático: o controle legítimo da violência. 

É esse fracasso também que explica a persistência da violência endêmica em muitos países da 

região. Por um lado, a violência usada pelas elites como forma de manter a ordem social – a 

tortura e a detenção arbitrária continuam a caracterizar o comportamento policial em países como 

o Brasil. E devido a tais atos oficiais de violência, gozam de uma ampla impunidade, e o 

comportamento policial arbitrário continua fora do debate. Por outro lado, o crime violento e a 

delinquência, também aumentaram na América Latina, particularmente nos anos 80 e 90 

(PINHEIRO, 1997) 

 

 

4.7.3 A polícia como uma instituição democrática 

 

Tabela 22 

Você considera a polícia uma 

instituição democrática? Comente. OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

SIM 19 4 14 

NÃO 70 79 73 

OUTROS 11 17 13 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Não, pois o regime disciplinar muito forte acaba alienando o direito dos policiais 

que estão na base da cadeia hierárquica de manifestarem seus pontos de vista. 

(PM 04 - SD - Feminino- 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

[...] Não. Apesar das melhorias existentes, em última instância o que prevalece é a 
vontade do Superior (no sentido “mais antigo”). 

(PM 10 – MAJ - Feminino – 17 anos de serviço).  

 

[...] Sim, porque constitucionalmente  atende s expectativas sociais , além de ser um 

importante instrumento da  administração pública em condições de gerenciar conflitos 

de natureza social  e atender a sociedade nas suas mais diversas necessidades 

emergenciais, simples ou eventos de grande envergadura. 

(PM 02- CEL PM RR - 23 anos de serviço). 

 

[...] Sim e de duas maneiras: Para o ambiente externo quando auxilia as pessoas e o 

estado a protegerem e usufruírem de seus direitos sem prejuízo dos direitos  dos outros, 
quando auxilia as pessoas a acreditar que é possível se ter liberdade, disciplinada por 

regras e convivendo em grupos . Para o ambiente interno, quando possibilita a evolução 

como pessoa de seus colaboradores, quando possibilita dignidade profissional, quando 

possibilita condições de conquistar as basilares aspirações humanas, quando possibilita 

uma carreira honesta, quando possibilita servir. 

(PM 01- MAJ PM, 16 anos de serviço). 

 

 

Há uma semelhança nas respostas dos oficiais e das praças e sei que é difícil pensar a 

Polícia Militar como uma instituição democrática, sua estrutura militar, fortemente hierarquizada 

e de disciplina rígida são incompatíveis com um ideário democrático. Porém, defendo uma 

„reviravolta‟ institucional, uma polícia com estrutura e funcionalidade civil, logo que seja 

iniciado um processo de democratização das relações, com maior divisão de poder e com 

profissionais de segurança pública voltados para garantir o direito de ir e vir das pessoas, o seu 

direito constitucional a segurança, contribuindo para a utilização, circulação e vivacidade no 

espaço público.  



164 

4.8  DITADURA MILITAR 

 

4.8.1 Significado da Ditadura Militar para o Brasil 

 

Tabela 23 

Qual o significado que a ditadura 

militar teve para o Brasil? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Significado positivo 20 0 15 

Significado negativo 40 100 54 

Ambos 30 0 23 

Outros 10 0 8 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Houve muitos estudiosos que já dissecaram o assunto, sobre os diversos significados 

que a Ditadura teve para o povo brasileiro. Para mim, uma em especial eu ressalto: o 

significado moral. O país vivia e ainda vive sobre turbulência política. Via-se e continua 

se vendo acirrada disputa pelo poder. Disputa, muitas vezes veiculada, desonesta. 
Muitos escândalos que promoveram a completa falência da imagem do homem 

representante público político. Quase ninguém confia no que eles pregam. Há sempre 

desconfiança. E por ocasião da Revolução Militar, fez-se o povo brasileiro refletir sobre 

a moral. Boa ou má gestão não importa, o que importa é colocar na mesma balança 

ditadura/revolução de um lado e democracia do outro, percebendo que tanto em uma 

quanto na outra houve desvios de conduta, que afogam a esperança dos brasileiros em 

ver representantes políticos  austeros. Que provocam no povo a reflexão sobre suas 

próprias condutas, sobre suas raízes, sobre as justificativas plausíveis a tanta 

desonestidade. Que, quiçá, encaminhe-nos a uma nova revolução, mas uma revolução 

moral.  

(PM 01- MAJ- 16 anos de serviço). 

 



165 

Nessa „fala‟, o entrevistado apontou a importância da revolução moral e pelo menos duas 

dimensões para pensar a moralidade, relacionando o eu consigo mesmo e o eu com o outro, e nas 

duas dimensões está intrínseca a necessidade de reflexão e de percepção do ser como ser no 

mundo. Situo Arendt (2004, p.140), em todas as línguas “[...] o termo consciência significa 

originalmente não a faculdade de conhecer e julgar o certo e o errado, mas o que agora 

chamamos consciência de si (consciousness), isto é, a faculdade pela qual conhecemos a nós 

mesmos, nos tornou cientes de nós mesmos.  

Lembro um trecho do discurso de Ulysses Guimarães em 1978: “[...] Nós do MDB 

sabemos que escola e faculdade são para dar o diploma, mas somente o caráter é que faz o 

homem. E o jovem, sem liberdade e democracia, não será homem para servir a si, aos seus e à 

sociedade”.  

A ditadura militar para os 100% das praças pesquisados teve um significado negativo. 

Torna-se prudente e preciso lembrar a violência da ditadura brasileira, onde há liberdade foi 

tolhida por meio de dura repressão contra muitas pessoas que quiseram pensar a realidade 

brasileira e o seu papel na história. Alguns entrevistados registram essa dimensão nas suas falas: 

  

[...] De repressão, de impunidade de humilhação e principalmente de domínio do poder. 

(PM 03- CB Feminino -17 anos de serviço). 

 

[...] Muito negativo, ainda hoje a sociedade tem medo e repúdio dos militares e tentam 
nos ridicularizar, não sabe o quanto nos arriscamos para que não sejam vitimas da 

criminalidade. 

(PM 04 - SD Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

 

4.8.2 Influência do período ditatorial para a polícia brasileira 

 

Tabela 24 

Qual a influência do período 

ditatorial para a Polícia Brasileira? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Militarismo 10 0 7 

Ações Violentas 10 67 23 

Continuidade Autoritária 60 33 54 

Profissionalização 10 0 8 

Outros 10 0 8 

TOT 100% 100% 100% 
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[...] Esquecimento do verdadeiro sentido e missão do trabalho policial, desvirtuamento 
desde a ação de planejar/pensar (que se deixou de fazer) até a de executar a tarefa de 

proteger as pessoas, acima da tarefa de proteger o estado. 

(PM 01- MAJ - 16 anos de serviço). 

 

A persistência da violência na ação policial é associada à influência do período ditatorial 

para as praças, enquanto para os oficiais persistem práticas autoritárias na maneira de administrar 

a polícia. Vale lembrar a mudança de ação da polícia militar nesse período, quando uma tropa 

prioritariamente aquartelada e só com treinamento militar é “colocada na rua”, ou seja, passa a ter 

como atribuição a realização do policiamento ostensivo e realizar a manutenção da ordem 

pública.84 

É importante registrar que no período da ditadura militar, o ensino e a instrução nas 

Polícias Militares eram controlados pelo Exército Brasileiro e, nesse período, prevalecia a 

Doutrina de Segurança Nacional.  

Lembro os versos de Geraldo Vandré, em Para não dizer que não falei das flores: 

 

Há soldados armados 

Amados ou não 

Quase todos perdidos 

De armas na mão 

Nos quarteis lhes ensinam 

Uma antiga lição: 

De morrer pela pátria 

                               E viver sem razão... 

(Geraldo Vandré)85 

                                                
84 Na constituição de 1988 ocorre a mudança de manutenção para preservação da ordem pública. 
85 Disponível em: <http://letras.terra.com.br/geraldo-vandre/46168/>. Acesso em: 23 jun. 2009. 
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A doutrina de Segurança Nacional atribuía às Forças Armadas a função de combate, não 

apenas aos inimigos externos da nação, mas também aos seus supostos inimigos internos. O 

regime ditatorial de 1964 prendeu, torturou, baniu e assassinou inúmeros opositores: tanto os que 

aderiram à luta armada como forma de resistência quanto aqueles que se limitaram a fazer uso da 

palavra como instrumento de denúncia das não poucas arbitrariedades cometidas no período 

(MONDAINI, 2009). 

Recorde que, no período ditatorial, as policiais militares assumem com exclusividade o 

policiamento ostensivo, seguindo os ensinamentos dos militares e, desde então, eles existem nas 

ações práticas desenvolvidas pelos PMs, como identifica uma entrevistada:  

 

[...] Infelizmente algumas ações de certos policiais que atuam nas ruas nos remetem ao  

Período da ditadura militar.  

(PM 03- Cabo PM Feminino-17 anos de serviço). 

 

 

Fig. 11 – Despreparo Policial
86

. 

 

Como uma entrevistada responde como resquício da ditadura militar o seguinte 

“aprendizado”: 

[...] Que devemos oprimir e reprimir para sermos respeitados. 
(PM 04 - Soldado PM Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

[...] Até hoje perdura na formação.  

(PM 05- Capitão QOAPM, 31 anos, 03 meses e 26 dias). 

 

 

                                                
86 Disponível em: <http://br.olhares.com/wesleysantos>. Acesso em: 13 jun. 2009.  
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Será que essa realidade Vai Passar?  

 

Num tempo 

Página infeliz da nossa 

história 

Passagem desbotada na 

memória 

Das nossas novas 

gerações 

Dormia 
A nossa pátria mãe tão 

distraída 

Sem perceber que era 

subtraída 

Em tenebrosas 

transações87. 
  

 

 Cabe destacar que o marco repressivo perdura no Estado Brasileiro, desde a sua fundação 

como Estado Nacional, e as forças policiais sempre um pilar central nesta ação repressiva. Por 

meio dos estudos de Bretas (1998), pode-se visualizar como ocorreu o processo de construção e 

estruturação das forças policiais no Brasil e a sua relação com o contexto político nacional.  

A construção do aparato estatal brasileiro no século XIX teve a elaboração de um sistema 

repressivo como um de seus pontos principais e uma observação mais cuidadosa de como se 

construiu o aparelho policial parece extremamente necessária e servirá para problematizar os 

modelos mais aceitos sobre a construção do Estado nacional brasileiro. Pois ao enfrentar as 

dificuldades de recrutamento e disciplinarização dos agentes locais do Estado, “[...] os gestores 

políticos tiveram de fazer concessões para tornar efetivo o funcionamento desse Estado, por onde 

se incorporaram elementos de favor que comprometeram qualquer projeto de implantação de uma 

racionalidade estatal moderna” (BRETAS, 1998, p.231). 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 A composição musical de Vai Passar foi iniciada em 1983 e concluída em 1984. Disponível em: 

<http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=vaipassa_84.htm>. Acesso em: 24. mai. 2009. 
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4.9 MILITARISMO 

 

4.9.1 Relação da Polícia Militar e das Forças Armadas 

 

Tabela 25 

Como você descreveria a relação da Polícia 

Militar e das Forças Armadas? Comente 

sobre o passado e sobre a relação atual. OFICIAIS% PRAÇAS% 

Passado subordinação e subserviência; 

Presente em redefinição  50 33 

Nenhum 40 0 

Outros 10 67 

TOTAL 100% 100% 
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[...] No passado, foram forças que pelo poder bélico e influência política acabaram 

competindo e se confrontando, onde uma subjugou a outra, esquecendo o serviço que 

devia ser prestado ao povo brasileiro. No presente, as polícias voltaram-se para novos 

embates, para novas disputas por poder, devido a perda de importância política e 
consequente enfraquecimento das Forças Armadas. Além do que houve um 

entendimento mais claro do que é o trabalho policial e houve também o acirramento da 

competição entre as próprias polícias (militar e civil), em função de suas ineficiências e 

necessidade de justificar suas existências. Desta forma, a relação com as FFAA tem sido 

muitas vezes de aliança, de troca de favores, de ajuda ou omissão, para se protegerem e 

enfrentarem ameaças pós-revolução. 

 (PM 01- Major PM, 16 anos de serviço). 

 

[...] No passado era de subserviência, alguns chamam de subordinação, porque eram 

controladas política, administrativa e operacionalmente pelo exército brasileiro, tanto 

que eram submetidas à  inspeções periódicas e seus comandantes normalmente  

pertenciam ao efetivo da ativa  do exército brasileiro. hoje o comportamento da 
instituição continua o mesmo em alguns estados,  que se submetem desta vez, às 

vontades  político- partidária  e  aos  interesses particulares de seus governantes a 
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exceção das chamadas  grandes polícias que conseguiram mesmo  com o espírito ainda 

militarizado , o que prova que  ser militar não atrapalha ser  polícia, conseguiram 

avançar culturalmente e implementar uma administração moderna com foco na 

sociedade. 

(PM 02- Coronel PM RR - 23 anos de serviço). 

 

 Os oficiais mais próximos da administração da polícia sentem de forma mais explícita a 

influência e o controle das Forças Armadas, em especial do Exército. Enquanto para as praças 

essa influência é mais difusa.  

Sobre a relação entre polícia e Forças Armadas, Cerqueira (1988), versando que uma vez 

a Constituição tinha ampliado sua possibilidade de intervenção na área da segurança pública e, 

decorrente disso, os militares das FFAA deveriam ter obrigatoriaridade de treinamento em 

Direitos Humanos, assim como serem submetidos quando tivessem operando no campo da 

segurança pública, aos mesmos critérios que os policiais, ou seja, ao controle das violações pela 

justiça comum e submissão ao poder civil. 

Ao final do século XX, foi muito forte o debate sobre o emprego das Forças Armadas na 

segurança pública, porém esta atuação foi alvo de grandes críticas, principalmente por 

desastrosas intervenções. No limiar desse debate foi criada a Força Nacional, ligada ao Governo 

Federal, que atua como força “neutra” nos estados federativos, em casos considerados pelo 

governo como necessários de um reforço ou intervenção externa. 

 

 

4.9.2 Polícia Militar com estrutura militar e força auxiliar e reserva do Exército  

 

Tabela 26 

Para você qual o sentido da polícia 

militar ter uma estrutura militar e ser 

força auxiliar e reserva do exército?   OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Necessária 20 0 15 

Desnecessária 70 100 77 

Outros 10 0 8 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] A estética militar foi herdada. A maioria das polícias surgiu de dentro dos exércitos, 

como braço armado responsável pela defesa e segurança interna. Por ser um aparato que 

lida com ferramentas bélicas, encaixou-se perfeitamente na estrutura e pensamento 
militar. No Brasil, não foi diferente. Apesar de alguns momentos ter variado entre 

guarda civil e militar. O que importa não é a estrutura, uma ou outra tanto faz. Mudar 

agora também não é interessante, pois o que deveria mais importar é a eficiência, nem 

uma e nem outra têm apresentado bons resultados. O sistema está falido. A estrutura 

militar apresenta também boas justificativas para manter a estética, poder-se-ia apontar 

várias, mas o que deve ser verificado é o uso correto dessas qualidades para o 

atingimento dos objetivos práticos de melhoria do atendimento das necessidades dos 

clientes da organização, a sociedade. 

(PM 01- Major PM - 16 anos de serviço). 

 

[...] Ter uma estrutura militar e ser força auxiliar do exército brasileiro não impede a 
instituição polícia militar de cumprir sua missão constitucional. o que não faz sentido é a 

ideologia militar que pressupõe a existência de um inimigo, o restante  está tudo bem. 

(PM 02- Coronel PM RR - 23 anos de serviço). 

 

 

Essas „falas‟ são significativas, porém constituem-se como minoria nos entrevistados, que 

consideram desnecessária a polícia militar ter uma estrutura militar e ser força auxiliar e reserva 

do Exército.  

Este é um ponto de importante discussão, que tem passado despercebido pelos estudos 

acadêmicos e de importância singular para pensar a democracia brasileira e o direito a segurança 

da população. Quando a polícia atua na preservação da ordem, que ordem é essa? E quando atua 

para a segurança das pessoas? As duas ações pressupõem a mesma formação, treinamento e 

consciência pública e profissional?  

 

[...] Acho que as polícias estão falidas, precisamos mudar urgentemente esse nosso 

modelo PM; e ajuda de força auxiliar não existe. 

(PM 05- Capitão QOAPM, 31 anos, 03 meses e 26 dias). 
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Já registrei que considero a função de segurança da população e de seu patrimônio uma 

função civil, onde o policial ao agir tem que estar consciente do seu lugar no mundo, da dinâmica 

social e do seu agir dentro dos princípios da legalidade e dos direitos humanos. 

Sobre essa questão alguns pesquisados falaram da dimensão da estética militar e da 

eficiência. É válido, então, destacar que, na maioria dos países do mundo, o serviço de 

policiamento nas ruas é feito por funcionários públicos civis, que podem até possuir uma estética 

militar, mas tem claramente definido a sua função pública como uma função civil, podendo 

existir concomitantemente nas instituições militares. 

Por exemplo, em Portugal existe a Guarda Nacional Republicana – GNR, que é militar, mas 

quem faz o policiamento ostensivo ordinário nas cidades é a Polícia de Segurança Pública – PSP 

e as Policiais Municipais nos conselhos (município e suas freguesias), ocorrendo a atuação da 

GNR apenas nas áreas rurais onde ainda não existe unidade nem a PSP ou foi estabelecida a 

Polícia Municipal. 

 

 

4.9.3 Desmilitarização das Policiais Militares 
  
 

Tabela 27 

 

Qual a sua opinião sobre  o tema  da 

desmilitarização das Polícias 

Militares?  OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

A favor 23 67 37 

Contra 66 19 51 

Outros 11 14 12 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Um ponto polêmico nesse debate, que foi identificado nas respostas dos entrevistados, é 

que as praças são os que não veem sentido na polícia militar continuar a ser militar nos tempos 

atuais, e enfocarem que esta condição de forte hierarquia favorece a humilhação e a opressão 

dentro do trabalho policial. 

 

[...] Não tem sentido.           

(PM 03- Cabo - Feminino-17 anos de serviço). 

 

 [...] Para mim nenhum, pois a prática da PM difere muito do que o militarismo que a 
caracteriza, é bem capaz que essa condição de força auxiliar sirva para o contexto de 

guerra e não os conflitos que vivemos na atualidade.  

(PM 04 - Soldado - Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

[...] Seria um passo muito importante para nós, pois acabaria com certos abusos sofridos 

por muitos policiais. 

(PM 14 – Sargento - 21 anos de serviço). 

 

 

Enquanto os oficiais, apesar de na resposta da pergunta anterior, 70% considerarem 

desnecessário a polícia ter uma estrutura militar e ser força auxiliar e reserva do Exército; e 

quando perguntei sobre a desmilitarização, a dúvida foi instaurada e eles abordaram esse ponto, 

ressaltando os aspectos das garantias trabalhistas, de que como militares podem ter direitos a leis 

específicas, defendendo a sua permanência como militares e alegam a provável dificuldade que 

teriam com controle da tropa.  

 

[...] Sou contra, o que seriamos se desmilitarizasse? Fomos treinados para isso 

(hierarquia e disciplina) e a organização ficaria fragilizada. 

(PM 50 – Capitão - 15 anos de serviço). 

 

É crescente no cenário mundial a militarização da segurança e da criminalização dos 

movimentos sociais. No Brasil, o marco da militarização da Segurança Pública ocorreu no 

período ditatorial por meio do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, do Presidente da 

República, dando competência  exclusiva para as Polícias Militares de “[...] executar o 

policiamento ostensivo, fardado planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de 

assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes 

constituídos”.  Esse decreto continua em vigor mesmo nos atuais tempos democráticos no Brasil 

e ainda as Polícias Militares são constitucionalmente forças auxiliares e reserva do Exército 

Brasileiro.  
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No Brasil, a atividade de policiamento ostensivo, realizada nas vias públicas, que visa à 

segurança das pessoas e a preservação da ordem pública, continua a ser realizada exclusivamente 

pelas Polícias Militares. A Emenda Constitucional n. 18, de 5 de fevereiro de 1998, retirou do 

texto constitucional a expressão “policial militar” e a substituiu por militar estadual.  

Concordo com Cerqueira (1998, p. 776-777) quando diz que são “[...] essenciais para o 

processo de democratização das políticas de segurança pública: a desmilitarização e a integração 

do sistema de justiça criminal”. Para ele, a desmilitarização não é o afastamento das organizações 

policiais militares do campo da segurança pública, vez que essa atuação não fere os princípios 

democráticos; “a desmilitarização que proponho é a que refuta as políticas criminais interpretadas 

como política de guerra e submetidas ao controle doutrinário das teses da segurança nacional”.  

 

 

[...] Não concebo mais uma polícia militarizada, deve-se adotar uma polícia civil, sem 

características militares para melhor conscientização cidadã da polícia e comunidade. 

(PM 47- Capitão - 14 anos de serviço). 

 

Quando Fernandes (1974) analisa a Polícia Militar de São Paulo, ela ressalta que há uma 

alternância da função militarista e da função policial na história da polícia, enfatizando que: 

 

[...] A função militar diz respeito à manutenção e/ou restabelecimento da  “ordem 

social”, entendida aqui como aquela em que se configuram as bases nucleares do 

sistema: sua formação de classe. A função policial visa manter a “ordem urbana”, ou 

seja, permitir o funcionamento “ordenado”dos subprodutos do processo de urbanização 

[...] . Por outro lado, a atuação militar é sempre coletiva – o pelotão, a companhia, o 
batalhão – visando o controle dos movimentos sociais; o policiamento, ao contrário, 

pode perfeitamente ser estabelecido em bases individuais, mesmo sua ação grupal não 

mantêm os liames estruturais dos “grupos”militares. (FERNANDES, 1974, p.210, grifos 

da autora). 

 

 

 

Acredito que a desmilitarização que urge acontecer na segurança deve entender a 

segurança pública como uma atividade civil, focada na preservação da vida e submetida ao 

controle democrático da sociedade. 
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4.10  VIOLÊNCIA POLICIAL 

 

4.10.1 Violência policial e atividade policial 

 

Tabela 28 

Qual sua opinião entre violência 

policial e atividade policial? OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Estão relacionadas 22 75 39 

Não estão relacionadas 56 0 38 

Outros 22 25 23 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Existe uma linha tênue entre a atividade policial e a exacerbação dessa atividade que 

pode gerar violência, que ao ser configurada passa a ser um serviço à sociedade. 

(PM 02- Coronel RR - 23 anos de serviço). 

 

[...] Não há relação. Somente que violência é empregada erroneamente por diversos 

motivos na atividade policial.  

(PM 01- Major , 16 anos de serviço). 

 

[...] A violência Policial  é uma prática em que a culpa é de toda uma sociedade com sua 

estrutura fragilizada  que influência a atividade policial, porém o trabalho do policial 

militar também não deixa de ser humanitário, “não é só horrores também há flores”. 

(PM 04 - Soldado - Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

 

Das praças, 70% relacionam a atividade policial com à violência, enquanto, em geral, 

mais preocupados com o discurso, 56%  dos alegam que não existe essa relação. É oportuno 
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lembrar que apesar da pesquisa ter envolvido oficiais operacionais, os praças são a “linha de 

frente” da ação policial.  

Costa (2004, p.13) relata que, hoje, inúmeras práticas são reconhecidas como formas de 

violência policial, mas se podem descrever sete práticas que são largamente reconhecidas como 

tal: Tortura; Detenções Violentas; Morte sob custódia; Abuso da força letal; Controle violento de 

manifestações públicas; Operações policiais e Intimidação e vingança. 

Essas violências coabitam com altos índices de criminalidade no Brasil, gerando um clima 

constante de insatisfação e insegurança para a população. Sobre as reformas, Costa (2004) 

exemplifica que em São Paulo, o governador Franco Montoro (PMDB
88

) iniciou uma série de 

reformas nas polícias do estado, visando aumentar o controle sobre a atividade policial. Mais 

tarde, o governador Mário Covas (PSDB
89

) tentou levar adiante outro processo de reforma. 

Entretanto, após vários anos, os resultados mostraram-se desanimadores: “[...] a violência policial 

não diminuiu, e tampouco a corrupção pareceu estar sob controle” (COSTA, 2004, p. 23). A 

situação das polícias do Rio de janeiro não é muito diferente, pois convivendo com altíssimas 

taxas de violência urbana, as polícias cariocas frequentemente abusam do seu poder letal e, não 

raro, recorrem à prática de tortura para extrair confissões dos suspeitos de crimes.  

A literatura sobre polícia destaca que, a partir da década de 1970, as polícias e suas 

atividades passaram, aos poucos, a ser objeto dos estudos sociais e políticos. Entretanto, na 

maioria das vezes, a visibilidade conquistada pelo tema deveu-se à atuação das polícias na 

repressão dos movimentos de contestação política. Ou seja, a atividade policial tem chamado a 

atenção, de modo geral, quando ganha forte conotação política. Nos demais casos, a atividade 

rotineira de policiamento deixa de ser considerada um tema relevante (COSTA, 2004). 

Lemos-Nelson (2002) propõe a substituição do conceito de violência policial pelo de 

criminalidade policial. Em sua pesquisa sobre as graves violações de direitos humanos, cometidas 

pela polícia investigativa no Brasil, destruiu o mito de que essas violações sejam apenas fruto de 

treinamento ou de comportamento desregrado individual de alguns policiais, porquanto 

evidenciou a prática de crimes e apontou para o apoio institucional dado a tais práticas. 

 Considero que há casos que se enquadram como violência e outros que devem ser 

enquadrados como criminalidade policial, tendo os grupos de extermínio como exemplo de 

                                                
88 Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
89 Partido da Social Democracia Brasileira 
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criminalidade policial. Sobre o apoio institucional esse ocorre de forma latente, ou melhor, 

implícita, e seguindo uma influência direta dos gestores institucionais, utilizando a linguagem 

militar dos comandantes, quando destacam ações permeadas de violência e “sentimento de 

bravura”, em geral seguida de mortes de civis. Ou então quando ignoram as violações praticadas 

pelos policiais, e atribuem a realização dessas práticas como fruto unicamente de escolhas 

individuais. 

 

 

4.10.2 Diferença entre uso da força e uso da violência 

 

Tabela 29 

 

Para você existe diferença entre uso da 

força e uso da violência? Explique. OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

SIM 87 92 89 

NÃO 7 4 6 

Outros 6 4 5 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

       Gráfico 46        Gráfico 47 
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[...] Claro que existe, e é gritante.  O uso da força está relacionado com um conjunto de 

fatores que vai desde o agente aplicador da lei capacitado  munido de informação e  

tecnologia capaz de transformar tais fatores num conjunto de ações que visem 

administrar conflitos sem causar danos de quaisquer espécies. uso da violência é a 

extrapolação de um ou mais desses fatores durante a aplicação uma ação. 

(PM 02- Coronel RR - 23 anos de serviço). 
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Para todos os pesquisados é nítida a diferença entre o uso da força e o uso da violência, 

baseada a primeira nos princípios da legalidade e proporcionalidade, enquanto a segunda é uma 

ação desproporcional, impulsionada pela emoção e permeada de ilegalidade. Logo, quando 

relacionada com a questão anterior é perceptível que eles têm consciência sobre o significado da 

violência e para as praças, ela é um traço marcante na atividade policial. 

 

[...] Sim. O uso da força deve ser empregado dentro da proporcionalidade de cada caso, 

a Violência é usada por policiais que querem ter controle da situação a qualquer preço. 

(PM 03- Cabo - Feminino - 17 anos de serviço). 

 

[...] Sim, o uso da força é uma concessão dada ao estado para exercer poder de coerção 

sobre as pessoas que praticam ações contrárias a manutenção da ordem pública, 

enquanto que uso da violência é o emprego da força em desrespeito aos direitos 

constitucionais.  

(PM 01- Major - 16 anos de serviço). 

 

[...] Sim. Pois o uso da força é empregado conforme a necessidade que a ocorrência 

apresenta, enquanto que o uso da violência acaba sendo empregado de forma desregrada 

e desnecessária.  

(PM 04- Soldado - Feminino- 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

[...] Sim! O uso da força pode ser usada de acordo com o oponente. Ser ele esta armado 

ou não, se é um lutador ou não, etc. já violência é extravasamento de uma atitude 

impensada. 
(PM 34 – Soldado- 3 anos e 9 meses). 

 

A importância da análise da organização policial é um dos eixos centrais para o francês 

Dominique Monjardet, devendo ser composta tanto pelos seus aspectos formais quanto pelos 

informais, pois em geral esses últimos são descartados nas análises da estrutura policial, em parte 

por prevalecer a ideia que a polícia é uma instituição com estrutura e finalidade bem definida 

tanto a nível institucional como na ação de seus membros. 

A polícia é uma grande organização complexa, regida por regras coercitivas, cujos 

membros estão longe de partilhar uma visão idêntica das finalidades da polícia em geral e de suas 

próprias missões em particular. Nela, portanto, a organização informal desempenha um papel 

determinante (MONJARDET, 2003). 

Por conseguinte é válido rememorar Poulantzas (1980), quando afirma que Estado não é 

um “bloco monolítico, mas um campo estratégico”, onde:  

 

[...] as contradições internas e os deslocamentos entre poder real e poder formal não se 
situam unicamente entre os diferentes aparelhos e setores do Estado, mas igualmente no 

seio de cada uma deles, no sentido em que o centro real de poder em torno do qual cada 
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aparelho se organiza, não se situa igualmente no cume de sua hierarquia tal como se 

apresenta da função pública: isso vale tanto para a administração, polícia e exército.     

(POULANTZAS, 1980, p.160-161). 

 

Volto a Monjardet (2003) que chama a atenção para o conceito de discricionariedade no 

trabalho policial, sendo a autonomia ou o poder discricionário designaria uma capacidade de 

tomar liberdades com a regra, a disciplina e a hierarquia.  

As análises sociológicas mais frequentes do trabalho policial se ordenam em torno da 

descrição da autonomia policial. Esta é hoje, sob o termo de police discretion [poder 

discricionário da polícia], um lugar comum dos trabalhos anglo-saxões sobre polícia, o objeto de 

um capítulo obrigatório em todas as obras. Sob sua forma mais imediata, designa simplesmente 

um fato observado, como efeito universal e incontestável da “[...] grande liberdade de ação de 

que dispõe um policial de campo” (MONJARDET, 2003, p. 43-44, grifos meus). 

 

 

4.10.3 Influência das questões sociais na violência na sociedade 

 

 

[...] Certamente que isso ocorre. Comprovado por inúmeras pesquisas e estudos. O que 

só reforça a tese de que é preciso se investir mais em políticas públicas eficientes que 
garantam a melhoria de vida da população. 

(PM 01- Major PM, 16 anos de serviço). 

 

[...] Motivam as pessoas a pensarem que é o fim da humanidade e que não há solução e 

assim elas não vão contribuindo para uma cultura de paz e sim para a manutenção da 

violência. 

(PM 04 - Soldado PM Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

 

O controle social dos setores populares se faz com os policiais recrutados nesses mesmos 

setores. Os policiais são utilizados no controle da criminalidade permitindo-lhes o uso de 

desmedida violência contra os criminosos e suspeitos, oriundos daqueles estratos sociais 

marginalizados, sem maiores preocupações com os custos sociais que isto representa.  “[...] As 

vítimas diretas da violência do sistema penal, isto é, os mortos, sejam criminosos, sejam policiais, 

todos pertencem ao mesmo estrato social e são igualmente vítimas de violações dos direitos 

humanos” (ZAFFARONI apud CERQUEIRA, 1998, p. 771). 



180 

Muito oportunamente, Zaffaroni (2007) identifica que processo de vitimização ocorre 

tanto dos “favelados” quanto dos “policiais”, e que para os reacionários o perigo é todos os da 

favela, onde ele inclui os policiais, tomarem consciência da armadilha que estão envolvidos e 

juntos fazerem “revolução”.  

O perigo para os reacionários não é a morte nas favelas, nem a morte dos favelados, nem 

a morte dos policiais, mas o risco de os pobres se juntarem e tomarem consciência da 

armadilha penal. Essa política dos chamados comunicadores sociais e políticos sem 

programas, que só querem mais poder policial, no fundo é a neutralização da 

incorporação das maiorias à democracia. É manter um mundo não civilizado 
marginalizado do mundo civilizado. O mundo da favela e o mundo da Barra! Na medida 

em que os da favela se matam (aí estão incluídos os policiais), a Barra não tem perigo de 

invasão, só algum criminoso isolado, mas nada de reclamação política, nada da 

consciência dos excluídos, nada que possa pôr em perigo as estruturas de classe, que se 

tornam estruturas de casta na medida em que a sociedade impede a mobilidade vertical, 

máxima aspiração dos “popularistas penais”. (ZAFFARONI, 2007, p.131, grifos do 

autor). 

 

 

Conforme expressa Poulantzas (1980, p.162, grifos do autor): “[...] o Estado concentra 

não apenas a relação de forças entre frações do bloco no poder, mas também a relação de forças 

entre estas e as classes dominadas”. Complementa ainda que: 

 

[...] A configuração precisa do conjunto dos aparelhos de Estado, a organização deste ou 

daquele aparelho ou ramo de um Estado concentro (exército, justiça, administração, 

escola, igreja, etc) dependem não apenas da relação de forças interna no bloco no 
poder90, mas igualmente da relação de força entre este e as massas populares, logo da 

função que eles devem exercer diante das classes dominadas. O que explica a 

organização diferencial do exército, da polícia, da igreja, nos diversos Estados e que 

funciona como a história de cada um deles, história que também marca impressa em seu 

arcabouço pelas lutas populares. (POULANTZAS, 1980, p.163). 

 

 

Adorno (2002) alerta sobre a incapacidade do sistema de justiça criminal brasileiro 

(agências policiais, Ministério Público, tribunais de justiça e sistema penitenciário) em conter o 

crime e a violência nos marcos do Estado democrático de direito. O crime cresceu e mudou de 

qualidade, porém o sistema de justiça permaneceu operando como o fazia há três ou quatro 

décadas.   

                                                
90 Poulantzas (1974, p.145, grifos do autor) diz que “[...] em relação às classes dominantes, em particular a 

burguesia, o Estado tem um papel principal de organização. Ele representa, organiza a ou as classes dominantes, em 

suma, representa, organiza o interesse político a longo prazo do bloco no poder [...] . Organização, na perspectiva do 

Estado, da unidade conflitual da aliança de poder e do equilíbrio instável dos compromissos entre seus componentes, 

o que se faz sob a hegemonia e direção, nesse bloco, de uma de suas classes ou frações, a classe ou fração 

hegemônica.  
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Em um estudo mais recente, Adorno (2007) aponta que a crise da segurança pública vem 

se „arrastando‟ a pelo menos por três décadas. Os crimes cresceram e se tornaram mais violentos; 

a criminalidade organizada se disseminou pela sociedade, alcançando atividades econômicas 

muito além dos tradicionais crimes contra o patrimônio, aumentando as taxas de homicídios, 

sobretudo entre adolescentes e jovens adultos, e desorganizando modos de vida social e padrões 

de sociabilidade inter e entre classes sociais.  

Além disso, como ressalta Adorno e Salla (2007) as políticas públicas de segurança 

permaneceram sendo formuladas e implantadas, segundo modelos convencionais, envelhecidos, 

incapazes de acompanhar a qualidade das mudanças sociais e institucionais operadas no interior 

da sociedade. O crime se modernizou, porém, a aplicação de lei e ordem persistiu enclausurada 

no velho modelo policial de correr atrás de bandidos conhecidos ou apoiar-se em redes de 

informantes.  

 Para complicar o quadro de construção da cidadania brasileira, de acordo com Milton 

Santos (2007):  

  

[...] em nenhum outro país foram assim contemporâneos e concomitantes processos 

como a desruralização, as migrações brutais desenraizadas, a urbanização galopante e 
concentradora, a expansão do consumo de massa, o crescimento econômico delirante, a 

concentração da mídia escrita, falada e televisionada, a degradação das escolas, a 

instalação de um regime repressivo sem a supressão dos direitos elementares dos 

indivíduos, a substituição rápida e brutal, o triunfo, ainda que superficial, de uma 

filosofia de vida que privilegia os meios materiais e se despreocupa com os aspectos 

finalistas da existência e entroniza o egoísmo como lei superior, porque é o instrumento 

da ascensão social. Em lugar do cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser 

chamado de usuário. (SANTOS, M. 2007, p.25). 

 

 

O cidadão não se restringe ao consumidor, ao usuário ou mesmo ao eleitor, ele é “[...] 

multidimensional, onde cada dimensão se articula com as demais na procura de um sentido para a 

vida. Isso é o que dele faz o indivíduo em busca do futuro, a partir de uma concepção de mundo” 

(SANTOS, 2007, p. 56) e da articulação de um projeto de vida individual, profissional e 

societário. 

 

4.11 O UNIVERSO DA RUA 

 

[...] Quem trabalha direto no policiamento ostensivo está sujeito a se corromper por 

influência da remuneração que recebe, por ganância ou até por necessidade. (grifos 

meus). 
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(PM 03- Cabo - Feminino -17 anos de serviço). 

 

[...] Hoje é extremamente hostil, reticente, tenso, sujeito à violência, impaciente com 

exacerbação do sentimento de ódio tanto por parte do poder público quanto por parte 

daquele que está sendo abordado ou daqueles que praticam o delito. 

(PM 02- Coronel RR - 23 anos de serviço). 

 

O universo da rua tem um significado importantíssimo na ação policial, aliás, é o lócus 

privilegiado da sua ação, mas é um espaço pouco pensado e refletido. Um universo repleto de 

tensões, de valores, de representações, onde cada segundo na ação policial pode representar uma 

vida, e toda vida pode passar em um segundo, tanto quando se está com uma arma na mão ou na 

mira de uma dela.  

 

[...] É na rua, em meio às situações conflituosas que policiais militares tomam decisões 

sob uma forte pressão psicológica, decisões essas que vão dar rumo as suas vidas que 

podem ser positivas causando alivio ou negativas trazendo transtorno para si e para os 

seus. De certa forma a condição das situações são colocadas de forma cruéis e 

desafiadoras a condição humana deste policial. 

(PM 04- Soldado - Feminino- 03 anos e 07 meses de serviço). 

 

 

Muitos policiais relatam que o universo da rua há pouco tempo para pensar, ele remete 

para a ação, que o coração começa a bater mais acelerado ao ouvir o chamado para atender uma 

ocorrência pelo rádio. Ou quando no momento de ronda, com olhar cauteloso identificam as 

pessoas que irão abordar. Quem está preparado para viver isso diariamente e tão intensamente? 

Como manter a saúde mental?   

Uma ação não refletida e não analisada tende a repetir-se, e a não-reflexão da ação na vida 

policial pode resultar no ferimento e morte de pessoas. Sem pensar, essas mortes podem tornam-

se banais. Com diz um oficial que já respondeu judicialmente por 15 homicídios: “[...] depois do 

primeiro, você se torna insensível [...] É como aquela cena do filme Tropa de Elite, você está 

falando: oi, amor, com sua mulher ao telefone e acabou de matar alguém”. Pode-se dizer que o 

próprio sistema judiciário colabora para essa banalidade, quando nesse exemplo o policial diz que 

foi absolvido em todos os casos e que “não dá em nada, porque era tudo ladrão”.    

Esse mesmo policial conta que uma vez estava em uma ocorrência com refém, e lembrou 

que tinha feijoada no quartel. Como a ocorrência com refém está no processo de negociação, ele 

chegou com o comandante da operação e perguntou: “[...] Chefe, posso logo acabar com isso?” 

Tendo a resposta positiva, ele virou e matou os dois sequestradores. No diálogo com esse 
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policial, ele diz que depois percebeu que precisava sair da unidade onde estava trabalhando, pois 

tinha matado só para comer feijão. 

Ele ainda completa que muitos policiais são heróis nas comunidades, devido ao número 

de “bandidos” que eles já mataram e cita um caso de um oficial que já respondeu mais de 40 

processos, sendo absolvido em todos e acrescenta que se ele se candidatar a vereador seria 

prontamente eleito, porque “ele só elimina vagabundo” e deixa a comunidade satisfeita. 

Outros policiais vão indicar que atividade de rua brutaliza os policiais: 

 

[...] Muitas vezes, o policial em serviço reproduz a cultura da rua, ou a cultura da 

marginalidade, aquela que ele convive dia a dia, está presente diariamente na rotina 

policial, possibilitando inclusive maior desenvoltura policial, quando utilizada na melhor 

forma, o trabalho da PM está localizado numa fina linha entre o lícito e o ilícito, logo, a 

polícia fatalmente passa por lá. 

(PM 09 - Major - 16 anos e 10 meses de serviço). 

 

Existe uma falsa máxima que a rua influencia a atividade operacional em uma via de 
mão única. Precisamos trabalhar para conscientizar os policiais no sentido de que 

também a sua atuação influencia no universo da “rua”. 

(PM 08 - Major- 15 anos e oito meses de serviço). 

 

Arendt (2004, p.158) diz que a maneira mais segura para um criminoso nunca ser 

descoberto e escapar da punição é esquecer o que fez e não pensar mais no assunto. Também por 

isso, pode-se dizer que, “[...] antes de mais nada, o arrependimento consiste em não esquecer o 

que se fez, em voltar ao assunto”.  

 Os maiores malfeitores são aqueles que não se lembram porque nunca pensaram. Sem 

lembrança, nada consegue detê-los. Para os seres humanos, pensar no passado significa 

movimento, atividade de reflexão, pressupõe “[...] mover-se na dimensão da profundidade, 

criando raízes e assim estabilizando-se” (ARENDT, 2004, p. 159). 

 

O maior mal não é radical, não possui raízes e, por não ter raízes, não tem limitações, 

pode chegar a extremos impensáveis e dominar o mundo todo [...]  Em outras palavras, 

ao conceder o perdão, o que se perdoa é a pessoa e não crime; no mal sem raiz, não resta 

nenhuma pessoa a quem se poderia perdoar. (ARENDT, 2004, p. 159-160). 

 
 

Refletir sobre a sua atividade é essencial, visto que para muitos PMs a rua é lugar de 

aprendizagem, como relata o entrevistado: 

 

[...] A rua é a verdadeira escola, quem não passou pela rua não pode ser considerado 

policial de verdade. 

(PM 12- Capitão- 15 anos de serviço). 
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[...] Transforma-se num cotidiano perigoso onde o policial, ao se acostumar com a 

violência, acredita ser aquilo uma coisa normal, o que nem sempre é. 

(PM 24 – Soldado- 1 ano de serviço). 

 

[...] Somos poucos para atuar dentro desse universo, somos poucas estrelas dentro de 
uma constelação de problemas a serem resolvidos, não somos super-heróis. 

(PM 22- Cabo – 15 anos e 3 meses de serviço). 

 

É necessário pensar as pausas na ação policial, um policial não pode estar “direto na rua”, 

deve existir uma política de remanejamento de espaços de trabalho e de locais, assim como 

espaços de acompanhamento e reflexão da sua ação profissional, mas não como algo punitivo, 

como já foi determinado por meio de uma resolução do Conselho de Segurança Pública do 

Estado, onde cada policial que estivesse envolvido em ocorrência que resultassem em mortes, 

deveria ter um atendimento psicológico, mas que fracassou como medida. A reflexão deve ser 

motivada como necessária para a preservação da saúde mental do policial, permeada por uma 

postura democrática, participativa e dialogada para ter boa receptividade e efeitos produtivos. 

 

 

 

4.12 A POLÍCIA IDEAL 

 

Tabela 30 

Como seria para você a polícia “ideal”?  OFICIAIS% PRAÇAS% TOTAL% 

Bem remunerada 15 36 22 

Mais respeitada 17 12 15 

Mais profissional 49 28 42 

Comunitária 8 8 8 

Mediadora 0 8 3 

Outros 11 8 10 

TOTAL 100% 100% 100% 
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[...] Eu diria que policia “ideal” seria aquela que todos os seus integrantes tivessem 

conhecimento técnico, profissional e estudo superior, pois só assim poderíamos ser a tão 

sonhada polícia ideal. 

(PM 03- Cabo - Feminino -17 anos de serviço). 

 

[...] Uma polícia que fosse valorizada na capacitação profissional e reciclagem e bem 

assistida no que diz respeito a saúde, promoção humana, cidadania e salário.   

(PM 04 - Soldado - Feminino - 03 anos e 07 meses de serviço). 

 
[...] A polícia ideal seria bem equipada, bem treinada pelos principais éticas e morais e, 

além disso, bem remunerada. 

(PM 35- Soldado - 3 anos e 11 meses de serviço). 

 

[...] Com um projeto de formação adequado, com base na valorização humana, voltado 

não somente para o cumprimento da carga horária e do desenho curricular, mas voltado 

também para a formação extra-curricular, extra-classe. Em que a estética militar fosse 

interpretada a partir de uma outra visão, focada no servir. Que também proporcionasse, 

após a formação, por meio de um programa consistente a educação continuada o 

monitoramento e a avaliação contínua das práticas policiais, proporcionando a 

valorização e ascensão por meio do mérito das pessoas. 

(PM 01- Major - 16 anos de serviço). 
 

[...] Capaz de interagir com a sociedade, integrada no sistema de segurança para otimizar 

os objetivos do sistema, prestadora de serviço essencialmente ao público,  com ideologia 

de polícia e não ideologia militarista , com comportamento organizacional militar apenas 

do ponto de vista estético com manutenção das  características de hierarquia e disciplina, 

linear ,vertical, triangular, e a preservação de seus símbolos capaz de flexibilizar ações 

sistêmicas  somando esforços (ações) sem perder a identidade.  Ações divergentes com 

pensamentos convergentes.  

(PM 02- Coronel RR - 23 anos de serviço). 

 

[...] Uma polícia que tivesse aproximação com a comunidade e respeitasse tanto seu 
público interno quanto a sociedade em geral.    

(PM 64 – Tenente-Coronel – 18 anos e 4 meses de serviço). 
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[...] A polícia ideal é aquela que se mantém próxima do cidadão. É respeitado por ele e 

não temida. Cumpre as regras e trata como cidadão, independente de quem quer que 

seja.  

(PM 65 – Tenente-Coronel – 22 anos de serviço). 

 

[...] Polícia ideal é ter seus integrantes respeitar e visto como pessoas amigas. E para o 
cidadão os policiais conscientes dos direitos das pessoas, serem equilibrados em todos os 

aspectos.  

(PM 68 – Tenente- Coronel – 20 anos de serviço). 

 

[...] Uma polícia muito mais profissional, que prezasse em primeiro lugar a capacitação 

técnica em padrão de excelência. A partir daí poderíamos pedir/ exigir salários, armas 

instalações físicos etc...  

(PM 78 - Tenente-Coronel - 18 anos de serviço). 

 

 

Reconheço que é sempre temeroso o processo de idealização, porém, ele foi pensando 

nesta questão como instrumento reflexivo para os pesquisados pensarem qual seria a “polícia dos 

seus sonhos”, a polícia que eles queriam trabalhar e as respostas dos 78 (setenta e oito) 

pesquisados foi agrupada na tabela e nos gráficos, segundo seis indicadores. 

A prevalência dos oficiais foi a profissionalização da polícia, visando a superação da 

improvisação e da forte emotividade na ação profissional. Cabe situar como já foi dito em outra 

questão, o uso da força pressupõe técnica, logo, um treinamento contínuo para que ela seja 

aplicada, seguindo os princípios da necessidade, legalidade e proporcionalidade. 

A profissionalização também é bem enfatizada pelos praças (28%), porém, para eles 

prevalece o fator remuneração (36%). E por conta da baixa remuneração dos policiais, muitos 

fazem o chamado “bico” para complementação da renda familiar. Constatei, segundo os dados da 

Corregedoria Geral da PMPA, que muitos policiais morreram quando estavam tirando esses 

“bicos”, em especial fazendo o serviço de segurança privada. 

 

Tabela 31 

PERDA DE POLICIAIS MILITARES 

Janeiro 2003 a Julho 2008. 

PERDA DE POLICIAIS MILITARES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

T
O

T
A

L
 

Assassinados em SERVIÇO 4 3 5 5 6 3 26 

Assassinados de FOLGA e Inativos 15 17 13 13 24 27 109 

TOTAL 19 20 18 18 30 30 135 

Fonte: Corregedoria Geral da PMPA.        
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Outro fator que foi considerado fundamental para os pesquisados, foi a atuação policial 

acontecer de forma comunitária, mais próxima da sociedade, estabelecendo uma relação de 

respeito mútuo e com ênfase ao papel da mediação na resolução dos conflitos.  Considero que 

colocar em prática esse conjunto de indicadores só seria possível com a construção de uma outra 

polícia. 
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REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Todo o caminho percorrido nesta tese objetivou analisar o trabalho policial na ordem 

democrática brasileira, buscando compreender seu grau de afirmação e/ou negação dos direitos 

humanos e seu funcionamento e significado para os próprios policiais.  

Para isso, primeiramente elaborei reflexões sobre a emergência dos Direitos Humanos, os 

comprometimentos de sua efetivação numa ordem excludente global, o debate em torno da sua 

“suposta” universalidade e o necessário caráter intercultural que eles devem possuir, para em 

seguida, identificar como os Direitos Humanos foram incorporados no Brasil, indicando 

perspectivas possíveis de serem desenvolvidas para sua efetivação e garantia.  

Seguidamente foi necessário situar os conceitos de Democracia e Estado de Direito, 

ressaltando a noção de accountability e os pressupostos necessários para a efetivação de um 

Estado Democrático de Direito. Ao trabalhar com o conceito de fascismo social (SANTOS, 

2007), mostrei algumas dificuldades de fortalecer a democracia, em especial a inclusão política e 

social, na ordem excludente capitalista. Para „fechar‟ a análise ao caso brasileiro, apresentei 

nuances da abertura democrática brasileira e algumas das características que podem ser atribuídas 

à democracia brasileira.  

Neste capítulo inicial tive como pressuposto que uma democracia deve estar interligada ao 

respeito dos Direitos Humanos e que o trabalho policial deve ser analisado e inserido no contexto 

das relações sociais, políticas e econômicas. 

Sequencialmente focalizei a análise para o meu objeto específico: o trabalho policial. Para 

isso, resgatei um pouco história da polícia militar no contexto brasileiro e no espaço paraense. 

Para a compreensão do trabalho policial, mostrei a estrutura organizacional da Polícia Militar do 

Pará e de que forma as pessoas são inseridas nesta estrutura, que tem características de uma 

instituição total (GOFFMAN, 1992) e onde atua o poder disciplinar (FOUCAULT, 1995).  

No terceiro capítulo situei o panorama da segurança pública no Brasil, priorizando a 

constituição e o amparo regulatório do estado do Pará, assim como mostrei a estruturação dos 

conselhos de segurança e medidas decorrentes de sua atuação. Considero que os conselhos são 

espaços que devem ser fortalecidos, pois representam espaços de diálogo e partilha de autoridade, 

possibilitando a construção de uma política de segurança pública de forma participativa e 

democrática.  
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Ainda no terceiro capítulo apresentei reflexões críticas sobre a política de segurança 

pública no Brasil
91

, revelando algumas de suas contradições, questionando os marcos limitativos 

e potencializadores de uma ação policial democrática. Nesse caminho de reflexões sobre as 

ambiguidades e contradições, apresentei a tensa relação entre policiais e direitos humanos. 

Após toda essa base discursiva e analítica „mergulhei‟ na pesquisa de campo, para revelar 

os pensamentos dos policiais, por meio das respostas obtidas pelos questionários, dos relatos 

colhidos durante o período de elaboração da tese e também da minha vivência enquanto 

pesquisadora e policial. 

A pesquisa de campo englobou diversos aspectos do trabalho policial e possibilitou que os 

próprios policiais refletissem suas práticas e seus conceitos, tanto que muitos entrevistados me 

procuraram, depois da aplicação dos questionários, para dialogar sobre os assuntos tratados, 

principalmente sobre a violência na atividade policial, a dificuldade de aplicação dos direitos 

humanos à ação cotidiana, relatando como a exclusão social aumenta a violência na sociedade.  

Outro ponto muito discutido é sobre os direitos humanos dos policiais, visto que estes se 

sentem limitados em seus direitos sociais, políticos e econômicos, e com dificuldade de perceber 

que os direitos humanos requerem uma postura de protagonismo, de engajamento e de luta por 

direitos. Difícil, pensar assim em uma estrutura militar. Pois, para isso, uma das mudanças 

necessárias seria a desmilitarização da Polícia Militar, possibilitando uma nova forma de relação 

interna, mudando o modelo de formação e estrutura organizacional, e principalmente 

possibilitando que o policial se veja e veja o outro como cidadão e participante ativo da vida 

democrática brasileira.  

Lembro que “[...] a luta pelos direitos humanos e, em geral, pela defesa e promoção da 

dignidade humana não é um mero exercício intelectual, é uma prática que é fruto de uma entrega 

moral, afetiva e emocional, baseada na incondicionalidade do inconformismo e da exigência de 

ação” (SANTOS, 2003, p.444).  

Acredito que urge a necessidade dos policiais tomarem consciência da função pública da 

polícia, da prioridade na garantia do direito à segurança da população e da percepção do seu local 

no contexto político, social e econômico. 

                                                
91 Ressaltando que segundo o Plano Nacional de Segurança Pública (2001), a segurança é “[...] um bem por 

excelência democrático, legitimamente desejado por todos os setores sociais, que constitui direito fundamental da 

cidadania, obrigação constitucional do Estado e responsabilidade de cada um de nós”. 
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Outro ponto fundamental é que o diálogo deve ser exercitado no meio policial. Nos 

diálogos mantidos, após a aplicação dos questionários, alguns pesquisados conheceram a 

hermenêutica diatópica e viram uma possibilidade prática de troca de informações e saberes que 

pode ser exercida na atividade policial, em especial, quando atuam em realidades diversas da sua, 

como exemplificaram os que saem da capital e vão trabalhar no interior do estado do Pará, em 

vilas de pescadores, em comunidades ribeirinhas, entre outras.  

Convém lembrar que “[...] a hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do seguinte 

imperativo transcultural: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o 

direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2003, p.458). 

Acredito ter apresentando uma realidade dura, dialética, de difícil penetração e 

desvelamento, mas de fundamental análise e importância para pensar a realidade brasileira, pois 

analisei uma instituição que deve ter como premissa fundamental a preservação da vida. 

Proponho que, para a construção de uma polícia humana, é necessário um pensamento 

pós-abissal, este por sua vez é condicionado por uma co-presença radical, onde as práticas e os 

agentes de ambos os lados da linha são contemporâneos em termos igualitários. Conforme 

exemplifica Santos (2007a): 

 

[...] Se, hipoteticamente, um camponês africano e um funcionário do Banco Mundial no 

decurso de uma rápida incursão rural se encontrassem num campo africano, de acordo 

com o pensamento abissal, o encontro seria simultâneo (o pleonasmo é intencional), mas 

eles seriam não-contemporâneos; pelo contrário, de acordo com o pensamento pós-

abissal, o encontro é simultâneo e tem lugar entre dois indivíduos contemporâneos. 

(SANTOS, 2007a, p. 24). 

 

A co-presença radical pressupõe outro elemento, que nesses tempos de supervalorização 

do medo e da insegurança é extremamente difícil de acontecer, que é a abolição da Guerra. A 

Guerra, juntamente com a intolerância, constitui para Santos (2007a) a negação mais radical da 

co-presença. 

A superação da intolerância e da violência, a afirmação de uma co-presença radical do 

policial na sua ação profissional com a sociedade pressupõe ver o outro como contemporâneo e 

igual, que merece ser tratado com respeito e humanidade.  

Ao se falar de humanidade, penso que para construir uma polícia humana, é preciso 

primeiramente humanizar as condições de vida e trabalho dos policiais e, para isso, indico 

medidas nas diversas áreas da vida do policial. Estará na base desta nova polícia o princípio da 
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igualdade intrínseca de Dahl (2009), pressupondo que se deve tratar todas as pessoas com igual 

direito à vida, à liberdade, à felicidade e aos outros bens e interesses fundamentais.  

Essas propostas destinam-se em especial para as Polícias Militares, por ser o meu foco 

maior de estudo e pesquisa, não deixando de reconhecer que muitas delas cabem também às 

policias civis. 

Também optei pelo termo Polícia Humana, por entender que o termo Polícia Cidadã já foi 

demasiadamente „gasto‟ e não tem a força de representar uma polícia que aja, promova, respeita e 

viva dentro dos princípios dos Direitos Humanos. 

O primeiro espaço que penso é espaço educacional considero que ele foi o que mais 

avançou para a construção do que estamos chamando de uma polícia humana. Com mudanças 

significativas nos currículos dos cursos de formação de oficiais e praças, primando pelo respeito 

e promoção dos Direitos Humanos.  

Grande parte da produção acadêmica sobre segurança pública e, especialmente, sobre 

polícia aponta que o problema da polícia é a sua formação herdada do regime ditatorial e do 

militarismo, indicando que a mudança nos currículos resultaria em uma nova ação policial. Essa 

linha é a prioritariamente seguida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, criada em 1997. 

Impulsionada por esta, ela tornou-se obrigatória a inclusão da disciplina direitos humanos, desde 

1997, assim como outras disciplinas humanitárias, como ética e cidadania. Também garantia a 

elaboração de uma matriz curricular nacional para a formação em segurança pública. 

 A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) criou um programa de Educação 

a Distância, além de ter como estímulo aos policiais a bolsa formação, que é uma bolsa de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) para policiais participantes desses cursos, e beneficia em especial as 

praças, pois para obtê-la o rendimento mensal bruto deve ser inferior a R$ 1.700,00 (hum mil e 

setecentos reais). 

Na relação polícia e universidade, os laços se estreitaram e, hoje, quase todas as polícias 

militares do Brasil possuem cursos realizados em parceria com as universidades. Também a 

SENASP tem financiado pesquisas nas universidades na área da segurança pública. Todavia, 

ressalta-se que a recepção dessas pesquisas nem sempre é bem vinda no meio policial, ficando 

em geral seus resultados e recomendações rotulados como “puramente teóricos”.  Na separação 

teoria e prática, é válida da pergunta de Dahl (2009, p.87): “[...] entregaríamos o conserto de 

nosso carro a um físico teórico ou a um bom mecânico?” 
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É preciso estímulo, fomentação e garantia da pesquisa policial no âmbito interno das 

polícias, pesquisas que desvendem os aspectos do trabalho policial, seu modus-operandi, sua 

práxis profissional, se possível, realizadas em parceria com as universidades, porém tendo na 

equipe de pesquisadores os próprios policiais.  

Não querendo ser radical como Bittar (2003, p.293), quando diz estar convencido de que 

“[...] a pesquisa sobre a polícia é um trabalho da polícia, pelo menos na mesma medida em que a 

pesquisa médica é um trabalho dos médicos e a pesquisa educacional é um trabalho de 

educadores”.  

É válido considerar que a “[...] polícia é desconfiada quase a ponto de paranóia” 

(BITTAR, 2003, p. 297) e essa desconfiança se manifesta numa forte aversão da polícia em ter 

seus trabalhos observados e explicados por pessoas fora da instituição, além da extrema 

dificuldade de reconhecer qualquer problema interno. 

Acrescenta-se que é extremamente escassa a participação de policiais como 

pesquisadores, sendo, muitas vezes, esses desestimulados e perseguidos dentro das instituições 

policiais, onde ainda prevalece que o conhecimento está ligado a hierarquia dentro da instituição, 

nesse caso, em especial na polícia militar. 

Os campos da pesquisas, da capacitação continuidade e dos direitos humanos são 

essenciais para uma nova polícia, e apesar de reconhecer que é apenas uma aspiração, tenho 

como horizonte pensar o campo educacional como prática de liberdade, com inspiração em Paulo 

Freire, possibilitando ao policial refletir sobre sua existência e descobrir-se como sujeitos da 

história, lembrando que “[...] só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros, uma 

busca esperançosa também” (FREIRE, 1987, p.58). 

Lembro que umas „sementes‟ foram lançadas nos cursos de direitos humanos, já descritos 

nesta tese, estas deram flores e frutos, porém quiseram podá-las e arrancá-las, mas algumas 

sementes criaram raízes profundas e nestas depositam-se a esperança dessa nova perspectiva no 

espaço educacional. 

Acredito que se deva trabalhar na perspectiva de uma educação em Direitos Humanos, 

onde deve estar constante a reflexão sobre a dimensão humana na ação profissional. Por isso, 

sugiro que ela exista nos espaços acadêmicos de formação e especialização dos policiais, mas não 

apenas dessa forma, pois seria insuficiente, ela deve ser transversal a todas as instruções práticas 
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em especial no uso de arma da força e de fogo e da abordagem policial. Além de ser seguida a 

recomendação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha do cumprimento de pelo menos sete 

normas internacionais aplicáveis a função policial, que devem estar presentes no planejamento 

estratégico
92

 e operacional, assim como na normatização do trabalho policial. 

O segundo espaço a ser pensando é o socioeconômico, lembrando que não existe um piso 

salarial único para os policiais, sendo enormes as diferenças salariais, colaborando para uma 

situação de insatisfação e de dificuldades econômicas para os policiais e suas respectivas 

famílias. Além do fato que os militares estaduais são proibidos constitucionalmente de 

sindicalização e greve, em decorrência disso se assiste, ao final da década de 90 do século XX, 

um bojo de greves policiais que foram duramente reprimidas, resultando em demissões e prisões. 

Em geral, os regulamentos internos das polícias militares brasileiras proíbem os serviços 

extras de policiais (bicos), porém, mesmo correndo o risco de serem punidos, muitos policiais 

continuam a realizá-los, pois afirmam que é a garantia de manutenção da sua família em padrões 

dignos. 

A maioria dos policiais dos níveis hierárquicos mais baixos das policias moram em áreas 

de ocupação irregular, vivendo nas mesmas situações de precariedade da maioria da população 

brasileira e sendo vizinho “de quem ele policia”.  

Diante dessa situação, urge a necessidade de definição de um piso salarial mínimo para as 

polícias, visando o seu respeito como trabalhador e a garantia de padrões dignos de vida para si e 

sua família. 

O terceiro espaço é o do trabalho, constato nas análises dos autores que são raras as 

abordagens do trabalho policial, havendo uma quase ausência de debates sobre o formato e 

padrões internos das polícias militares. Sobre o nível de macro-estrutura, as discussões maiores 

ocorreram na década de 90, apontando as propostas de unificação, integração ou unificação das 

polícias civil e militar.  

No âmbito interno, cabe citar a alteração realizada na Brigada Militar (Polícia Militar do 

Rio Grande do Sul) de reestruturação da carreira policial, efetuando a exclusão na carreira das 

                                                
92 No Planejamento Estratégico da PMPA (Gestão 2008/2011) consta como a missão da PMPA “Servir e proteger as 

pessoas e o patrimônio no território paraense, preservando a ordem pública, prevenindo e reprimindo as ações 

delituosas, através da polícia ostensiva, promovendo os direitos humanos e garantindo a paz social.” (2008, p. 9). E 

sua visão de futuro como instituição é de “Ser reconhecida patrimônio da sociedade paraense, como instituição 

essencial à proteção dos direitos humanos, em razão de sua excelência no cumprimento da missão.” (2008, p.12). 

(grifos do autor) 
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praças a patente de cabo e dos oficiais a de tenente
93

, garantindo, segundo informações da 

Brigada, uma maior flexibilidade de movimentação na carreira do policial militar. 

 

Carreira 

 

O projeto de lei do Executivo 203/2002 altera a legislação que dispõe sobre a carreira 
dos servidores militares, criando um novo plano de carreira para os policiais militares 

estaduais de nível médio, que atuam como operadores de polícia ostensiva. A Brigada 

Militar está dividida em dois grandes grupos, sendo um dos militares estaduais 

gerenciadores e o outro de operadores. 

Os militares gerenciadores são os oficiais do posto de Capitão ao posto de Coronel, e os 

operadores são os militares de nível médio, da graduação de Soldado ao posto de 

Tenente. Enquanto os militares gerenciadores possuem uma carreira definida, de 

ascensão funcional baseada tanto no merecimento como em antiguidade, permitindo o 

acesso equilibrado às hierarquias superiores, os operadores não possuem igual plano de 

carreira. Com o projeto de lei aprovado, será igualado o acesso, estimulando os militares 

operadores a buscarem o aprimoramento e qualificação.94 

 

Porém até que ponto é possível uma flexibilização dentro de uma estrutura militar? 

Considero fundamental uma ampla discussão entre polícias, sociedade civil e universidades sobre 

o modelo de polícia militar, analisando se seu foco militarizado está em consonância com uma 

democracia. 

Não acredito que a questão central seja a extinção de postos e graduações na carreira 

policial militar, como no exemplo citado, a minha questão é mais profunda, envolve a discussão 

sobre esse modelo militar e de suas consequências na ação policial, principalmente no imaginário 

heroico que ele nutre. 

Acrescento que esse modelo baseado na hierarquia e disciplina sustenta um conjunto de 

violações de direitos humanos que são cometidas dentro das próprias unidades policiais militares. 

Outro ponto importante, é que não há uma regulamentação federal sobre a profissão de 

policial e nem claridade na definição de quais as atribuições e competências que um profissional 

de segurança pública deve possuir. Isso dificulta a avaliação dos resultados do trabalho policial e 

até mesmo de sua caracterização como trabalho. Além do estabelecimento legal dos seus limites 

profissionais e legais. 

O quarto espaço é o do controle democrático. Sobre esse aspecto muitos estudos sobre a 

polícia indicam a necessidade de um maior controle disciplinar e punitivo da ação policial, 

                                                
93 Praças: Soldados, Cabos, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento, Sub-Tenente. Praça Especial : Aluno-Cadete e 

Aspirante. Oficiais : 1º Tenente,  2º Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel, Coronel.    
94 Notícia de 29.08.2002. Disponível em: 

<http://www.ssp.rs.gov.br/portal/principal.php?action=imp_noticias&cod_noticia=1504>. Acesso em: 16 mai. 2009.  
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solicitando maior garantia e rigor na punição dos agentes. Denunciam o “corporativismo” dos 

policiais e a precariedade das apurações dos crimes cometidos por policiais. Apresentam-se como 

conquista da sociedade civil nessa área a transferência da Justiça Militar para a justiça comum 

dos crimes contra a vida cometidos por militares estaduais.  Por sua vez, no meio militar estadual, 

essa mudança foi considerada por muitos como facilitadora da impunidade, devido a lentidão da 

justiça comum e as suas implicações na esfera do trabalho policial serem de menor impacto do 

que a da justiça militar. 

Indico que a participação ativa da sociedade civil é essencial para construção dessa polícia 

humana, tanto no sentido de promover diálogos, destacar boas práticas, quanto no sentido de 

denunciar os abusos, maus-tratos e violações de Direitos Humanos cometidos pelos policiais. 

Sempre é válido destacar que o controle interno em aspectos disciplinares sempre foi 

rigoroso na instituição policial, porém como destacado por Bretas (1998), há historicamente uma 

clara diferenciação entre a severidade e a certeza das punições quando se trata de questões 

disciplinares e internas, e “descaso” quando a situação envolve situações externas, com a 

comunidade.  

Destaco outro órgão fundamental no controle democrático da polícia: a Ouvidoria de 

Polícia, ou dependendo do Estado, a Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública. Nas atribuições 

das Ouvidorias, encontra-se a de fiscalização e denúncia dos policiais, porém, elas precisam ter 

uma melhor estruturação, assim como ser rediscutido seu papel exclusivamente denunciador e 

repressivo, pois age apenas como “controlador institucional de casos”, mas com poucos 

resultados práticos na inibição do abuso policial e das violações de direitos humanos. É preciso 

que a própria Ouvidoria vislumbre o atendimento das violações internas de direitos humanos dos 

policiais militares, construindo novos canais de diálogo e resolução de conflitos, de forma 

democrática e se possível pacífica.  

As Ouvidorias também atuam como controle democrático às entidades de defesa dos 

direitos humanos que, como mostrado no início do trabalho, tiveram seu marco histórico no 

Brasil, justamente com a denúncia das violações de direitos humanos, cometidas pelo aparelho do 

Estado, em especial, os casos de tortura, de tratamentos desumanos e degradantes nas prisões, 

além das mortes e desaparecimento de civis. Porém, cabe a essas entidades repensarem as suas 

práticas, constatando o que existe de estrutura organizacional e social nas violações cometidas 

pelos policiais 
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Uma esfera que, a meu ver, deve ser consolidada para o controle democrático é a dos 

conselhos de segurança, devendo ser eles estruturados e implantados nos diversos níveis (federal, 

estadual, municipal e de bairro), garantindo uma ampla discussão e construção da política de 

segurança pública, sendo a forma de ser efetivamente respeitado o princípio constitucional que a 

“segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos” 

O Ministério Público também é um órgão fundamental no controle democrático da 

polícia, possibilitando a apuração e acompanhamento de violações ocorridas tanto no âmbito 

externo do polícia com a sociedade, quanto no âmbito interno do trabalho policial, quando 

policiais sofrem maus-tratos, tortura e outros tipos de tratamento degradante na esfera 

institucional. Por exemplo, o Ministério Público no Pará acompanha o caso de cinco pessoas que 

foram mortas após o assassinato de um cabo da Rondas Táticas Metropolitanas- ROTAM
95

 e o da 

a esposa de um policial que morreu durante um treinamento, também da ROTAM. 

Concordo com Soares (2003, s/p) quando expressa que “[...] Nós é que temos de re-

significar „segurança‟ e „repressão‟, na prática, nos programas e nos discursos”, pois os novos 

significados que a lhes atribuídos são aqueles para os quais se reivindica o reconhecimento do 

conjunto da sociedade como pertinentes e adequados ao Estado Democrático de Direito.  

Segurança deve significar “[...] estabilidade de expectativas positivas, compatíveis com a 

ordem democrática e a cidadania, envolvendo, portanto, múltiplas esferas formadoras da 

                                                
95 Notícia do Blog Espaço Aberto, com base na notícia divulgada no Jornal Amazônia, de  terça-feira, 20 de Janeiro 

de 2009.Título: Corpo da 5ª vítima da Rotam é achado. No AMAZÔNIA: Subiu para cinco o número dos suspeitos 

mortos pela Polícia, após o assassinato do cabo PM Paulo Sérgio da Cunha Nepomuceno, de 32 anos, no sábado, 17. 

O corpo encontrado pela própria Rotam na madrugada do domingo, em um matagal próximo à Estrada do 

Curuçambá, até então desconhecido, foi identificado, ontem. Trata-se de Marcelo Piedade Santana, de 22 anos, 
companheiro da mãe dos dois jovens mortos dentro de casa, após troca de tiros com os policiais. Segundo familiares 

de Marcelo, o rapaz foi levado da porta de casa no sábado por homens da Rotam. [...] O óbito foi comunicado na 

Seccional do Paar pelos policiais e, até o final da manhã de domingo, a vítima permanecia desconhecida. Raquel 

Maria Pinheiro, de 44 anos, enterrou, ontem, o corpo do companheiro Marcelo e os dois filhos mortos no mesmo dia. 

Jeremias Wellington e Jerônimo Wesley Pinheiro dos Santos, de 25 e 22 anos, eram os mais velhos dos quatro filhos 

que a dona de casa teve no primeiro casamento com o cabo PM Dias, que é lotado na Corregedoria. Para ela, não há 

dúvida de que os três foram executados pelos policiais. 'Eles acabaram com a minha família. Tiraram a vida de gente 

que não tinha nada com essa história', afirmou. Além de Marcelo e dos irmãos Jeremias e Jerônimo, outras duas 

pessoas foram mortas a tiros no Paar, entre a noite de sábado e a tarde de domingo. Fernando Batista da Silva, de 

idade não confirmada, e Jorge Willer Oliveira Costa, de 22 anos [...] O irmão de Jorge Willer, Max Oliveira da 

Costa, [...], disse ter sido informado pelos legistas que examinaram o corpo que, além das três marcas de tiro no 

peito, havia uma marca no pescoço, provocada por um objeto cortante. O legista também teria encontrado vestígios 
de terra na boca e resíduos de gasolina no estômago da vítima. As informações, segundo os familiares, sugerem que 

o rapaz foi torturado, antes de ser morto a tiros. Após dois dias de ação repressiva da Rotam na área da estrada do 

Curuçambá, no Paar, nenhum suspeito da morte do cabo da PM foi detido. Quatro dos apontados por participação no 

assalto morreram em confronto com policiais da Rotam e o último, identificado ontem, foi encontrado morto a tiros 

em um matagal.  Postado por Poster às 2h do dia 1/20/2009. Acesso em: 20 jan. 2009. 

 

http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?modulo=245&codigo=395217
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qualidade de vida, cuja definição subsume dignidade e respeito à justiça, à liberdade e aos 

direitos humanos.”  

O quinto espaço de transformação é no espaço comunitário, pois para a sedimentação de 

uma polícia humana é necessária a participação da sociedade no trabalho policial, em diversos 

âmbitos, sendo fundamental no espaço dos conselhos comunitários de segurança, implementados 

em alguns locais, tanto a nível local quanto interregional.  

No espaço comunitário, estudos apontam as experiências de policiamento comunitário, 

como uma alternativa de superação do afastamento da polícia da comunidade, criando-se uma 

“polícia de proximidade”, porém cabe registrar que esse “modelo” de policiamento não é uma 

invenção do século XXI e, no estado do Pará, os registros da década de 80 apontam a importância 

da aproximação com a comunidade, sendo implantados os “PM-BOX”, que garantiam tanto a 

visualização dos policiais quanto uma aproximação com a população, por serem bases policias 

pequenas, de fácil acesso e estarem espalhados em diversos pontos da cidade.  

Como exemplo, cito que no Pará, esse modelo „sofreu‟ diversas variações, e visando essa 

aproximação da comunidade menciono as experiências do Projeto Policiamento Ostensivo 

Produtivo Volante (POVO) realizado em um veículo do tipo Kombi, para facilitar o atendimento 

social por parte da polícia. O projeto de Polícia Interativa, iniciado pela Polícia Militar do 

Espírito Santo, que tinha como instrumento-chave os Conselhos Interativos de Justiça e 

Cidadania (CISJU) e um sistema de monitoramento da atividade policial denominado 

Policiamento Ostensivo Produtivo Comunitário (POP-Com) e  o atual projeto Polícia Cidadã. 

O projeto Polícia Cidadã é seguido pelo governo do estado do Pará e também pelo 

governo federal, que tem implementado recursos federais para a formação de promotores e 

multiplicadores em Polícia Comunitária e para implementar as bases comunitárias de segurança. 

Ao relembrar Cerqueira (1998, p. 763), aponto que, como forma de controle externo e 

interno, devem ser criados indicadores para o acompanhamento organizacional e pessoal das 

organizações policiais, pois há “[...] a necessidade de se pensar em uma nova concepção de 

ordem pública, na qual a colaboração e a integração comunitária sejam referenciais importantes”  

É oportuno pensar ainda na proposta de Cerqueira (1998) da substituição da ideia de 

manutenção da ordem pública, para a de construção da ordem pública, estando subentendida 

nessa última “[...] o problema da auto-regulação coletiva na própria atividade policial” 

(CERQUEIRA, 1998, p. 764).  
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Pensar uma polícia humana pressupõe potencializar todas as dimensões de humanidade do 

trabalho policial, provocando um processo de democratização das relações, de revisão do 

significado do trabalho da polícia e fundamentalmente do respeito à dignidade da pessoa humana 

no trabalho policial. 

Considero que “[...] argumentar e trabalhar pela paz não é um sonho idealista. É a 

recuperação daquela realidade que nos faz humanos e que se, por um lado, pode promover guerra 

e uma resolução violenta dos conflitos pode, por outro, promover políticas para paz e a justiça” 

(RABBANI, 2006, p. 118). 

Por isso, confio que é preciso “[...] responder ao que nos acontece, que nos é dado a ver, 

ouvir, sentir. Cada hora concreta, com o seu conteúdo do mundo e do destino, designada a cada 

pessoa, é linguagem para atenção despertada” (BUBER, 1982, p.49). Logo, é com esse intuito de 

responder que saio desse mergulho profundo, já meio sem ar, mas firme, a fim de poder 

contribuir para os debates acadêmicos sobre a segurança pública no Brasil e apontar perspectivas 

para a emergência de uma Polícia Humana.  
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APÊNDICE A 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DE PESQUISA 

 

1) Tempo de Serviço na Polícia: 

2) Posto/ Graduação: 

3) Tempo de Serviço em cada posto: 

4) Cursos Civis e Militares mais relevantes: 

5) Por que você ingressou na PMPA? 

6) Quando foi seu ingresso na PM?   

7) Qual contexto político no período do seu ingresso na PM? 

8) Qual o seu contexto de vida no período do seu ingresso na PM? 

9) Descreva o fato mais significativo do seu tempo na PM? 

10) O que significa a polícia militar para você? 

11) Como você descreveria o trabalho policial?  

12) A abordagem policial segue o mesmo padrão independente do local de abordagem e das 

pessoas e/ ou veículos abordadas?   

13) O que significa Direitos Humanos para você? 

14) Qual sua opinião sobre atividade policial X direitos humanos ?)  

15) Você considera compatível Direitos Humanos com trabalho policial?  

16) Você já participou de algum curso ou treinamento de Direitos Humanos no seu tempo de 

serviço na PM?  

17) No caso da resposta anterior positiva, responda quando e qual significado teve na sua vida 

pessoal e profissional? 

18) Você considerada que a Polícia respeita os princípios dos Direitos Humanos? 

19) Você considera que os Direitos Humanos são respeitados no Brasil? Comente. 

20) O que é democracia para você? 

21) Para você o Brasil vive numa democracia? 

22) Você considera a polícia uma instituição democrática? Comente. 

23) Qual o significado que a ditadura militar teve para o Brasil? 

24) Qual a influência do período ditatorial para a Polícia Brasileira? 
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25) Como você descreveria a relação da Polícia Militar e das Forças Armadas? Comente sobre 

o passado e sobre a relação atual. 

26) Para você qual o sentido da polícia militar ter uma estrutura militar e ser força auxiliar e 

reserva do exército?   

27) Qual sua opinião entre violência policial e atividade policial? 

28) Para você existe diferença entre uso da força e uso da violência? Explique. 

29) Qual sua opinião sobre as questões sociais influenciarem a violência na sociedade? 

 

Refletindo sobre sua experiência profissional (operacional e administrativa) classifique o grau de 

influência e importância:  Usando uma escala numérica :  De 1 a 5, onde 1 (não representou 

nada), 2  (representou muito pouco), 3 (representou razoavelmente), 4 (representou bem) e 5 

(representou muito) 

30) Da sua formação (     )   

31) Dos seus cursos pós-formação policiais e/ou militares (     ) 

32) Dos seus cursos civis (     ) 

33) Da  experiência dos colegas (     ) 

34) Do local de trabalho (     ) 

35) Da sua educação familiar (     ) 

36) Normas jurídicas (     ) 

37) Outros : ______________ 

38) Elabore reflexões sobre as pontuações atribuidas nas questões anteriores(30-37). 

39) Descreva a relação entre o universo da “rua” na ação policial? 

40) Como seria para você a polícia “ideal”?   

 

Nº __________ Entrega:  __________Retorno: ____________ Forma: _________________             
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA   

 

 

1. Tempo de Serviço na sua instituição (atual): 

 

2. Posto/Graduação/Cargo/Função: 

 

3. Por que você ingressou na Polícia (Militar ou Civil)? 

 

4. Descreva o fato mais significativo do seu tempo na Polícia (Militar ou Civil)? 

 

5. O que significa a polícia (Militar ou Civil) para você? 

 

6. A abordagem policial segue o mesmo padrão independente do local de 

abordagem e das pessoas e/ ou veículos abordadas?Comente, por favor. 

 

7. Qual sua opinião sobre atividade policial X direitos humanos? 

 

8. Você considera a polícia uma instituição democrática? Comente, por favor. 

 

9. Qual a sua opinião sobre desmilitarização das Polícias Militares? 

 

10. Para você existe diferença entre uso da força e uso da violência? Explique. 

 

11. Descreva a relação entre o universo da “rua” e a ação policial? 

 

12. Como seria para você a polícia “ideal”? 

 

 COMENTÁRIOS 

 

 

 

SUA COLABORAÇÃO FOI MUITO IMPORTANTE. MUITO OBRIGADA! 

 

 

Nº_______ENTREGA:_________RETORNO:__________FORMA:______________ 

 

 
 

 

 

 

 


