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“A matança se torna mais fácil para os seres humanos se o 

adversário é primeiro desumanizado. De fato, tal desumanização 

oferece uma forte defesa contra a repulsão emocional de matar. É 

mais fácil matar quando se está convencido de que o inimigo é sub-

humano ou de certa forma fundamentalmente mau ou dispensável” 

(JOHNSON, 1979). 

 

 

  



 

RESUMO 

  

Esta tese teve por objetivo investigar a persistência da letalidade na ação da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo (PMESP), não obstante a redução dos homicídios 

verificada entre os anos de 2000 e 2016. Para o desenvolvimento da pesquisa buscou-se 

identificar os mecanismos e estratégias que sustentam a prática letal dentro da 

organização. Em termos metodológicos foram mobilizadas estratégias que aliaram 

técnicas quantitativas e qualitativas de pesquisa, o que envolveu a análise de boletins de 

ocorrência e documentos oficiais relacionados às ocorrências de morte decorrente de 

intervenção policial/resistência seguida de morte, a realização de entrevistas com 16 

policiais militares sentenciados por homicídio que cumpriam pena no Presídio Militar 

Romão Gomes e uma pesquisa observacional em perfis públicos de policiais militares 

no Facebook. Foi possível identificar três categorias empíricas que estariam diretamente 

associadas à conformação de um etos profissional pautado no modelo de enfrentamento 

violento ao criminoso e que influenciam na disposição homicida por parte do policial. 

Essas categorias convergem para o desenvolvimento de uma doutrina de uso da força 

letal, a instrumentalização de uma subcultura do universo policial que compreende a 

prática do homicídio como uma forma eficiente de controle do crime. Não se trata, 

portanto, de uma ação mobilizada ideologicamente no dia a dia, mas de uma estratégia 

funcional dentro de um frame em que vigora a crença genuína de que a missão da 

polícia é caçar bandidos. Deste modo, a disposição homicida não aparece como um 

desvio ou crime, mas como elemento central da própria atividade policial, que é 

cotidianamente retroalimentado pela corporação a partir de estratégias relacionadas à 

produção de estatísticas, à construção da imagem do sujeito criminoso e na interação 

com a sociedade através das mídias sociais. 

 

Palavras-chave: Polícia Militar; letalidade policial; campo organizacional; homicídio; 

segurança pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 This thesis aimed to investigate the persistence of the use of deadly force in the action 

of the Military Police of the State of São Paulo, despite the reduction of homicides 

verified between the years 2000 and 2016. The issue that determined the achievement of 

the research lies on the identification of the mechanisms and strategies that sustain 

lethal practice inside the organization. In methodological terms, strategies used for the 

research allied quantitative and qualitative research techniques and involved the analysis 

of occurrence reports and official documents related to the occurrences of death 

resulting from police intervention / resistance followed by death, interviews with 16 

military police officers sentenced for homicide who were serving time at the Romão 

Gomes Military Prison, and a observational research of public profiles of military police 

officers on the social network Facebook. 

The research allowed the identification of four empirical categories that would be 

directed associated to the shaping of a professional ethos based on the model of violent 

confrontation of the criminals and that would influence the homicidal disposition. These 

categories converge to the development of a doctrine of the use of lethal force, the 

instrumentalisation of a subculture among the police universe which comprises the 

practice of murder as an efficient form of crime control. It is not, therefore, an action 

ideologically mobilized on a day-to-day basis, but a functional strategy within a frame 

in which there is a genuine belief that the police's mission is to hunt bandits. Therefore, 

the homicidal disposition does not appears as a deviation or crime, but as a central 

element of the police activity itself, which is daily fed back by the corporation and its 

members through strategies that involve the production of statistics, standardized 

discourses about the victims of their actions and in the interaction with society through 

social media. 

 

Keywords: Military Police; police deadly force; organizational field; homicide; public 

safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ano era 1948 e o período do pós-guerra era um momento de reflexão e de 

busca de explicações para os horrores cometidos na 2ª Guerra Mundial. Everett Hughes, 

sociólogo americano, visitou a Alemanha e realizou uma série de entrevistas na 

tentativa de entender como pessoas normais, por ele intituladas como “good people”, 

tinham sido capazes de apoiar o extermínio de judeus pelo regime nazista. O autor 

demonstra como a relação estabelecida entre segmentos da população, o “in group” e o 

“out group”, foi crucial para que se cumprisse o mandato de punição extrema contra o 

povo judeu. 

Examinando o episódio alemão como um “caso limite”, Hughes mostra como 

em qualquer sociedade existe algum tipo de trabalho sujo (dirty work), geralmente 

desenvolvido por indivíduos inferiormente situados na escala de prestígio social em 

uma espécie de divisão moral do trabalho na sociedade, o que não seria restrito a 

questões técnicas ou administrativas (VELHO, 1991). 

A ideia por trás do trabalho sujo remete a ocupações consideradas menos 

prestigiosas em determinados cenários culturais, tais como as atividades desenvolvidas 

por lixeiros, coveiros e agentes prisionais. A noção de “sujeira” ou “impureza” deriva 

do contato desses trabalhadores com grupos estigmatizados, fazendo deles próprios 

objetos de estigma. A atividade policial também tem sido analisada pela literatura como 

um trabalho sujo, já que tem como função primordial lidar com segmentos cujas 

representações sociais historicamente remetem aos que vivem à margem, tais como o 

criminoso, o dependente químico, a prostituta e muitos outros que provocam aversão 

física e moral da população (PONCIONI, 2006). 

Vistos muitas vezes como “lixeiros da sociedade”, os profissionais de segurança 

pública sofrem frequentemente com a rejeição e falta de confiança da população, ao 

mesmo tempo em que convivem diariamente com o que Antonio Luiz Paixão chamou 

de dilema da lei e da ordem: legalidade para os cidadãos de bem, ordem para os 

criminosos. Premidos por demandas de lei e ordem cada vez mais punitivistas, agentes 

policiais tem relativizado a lei formal e transformam-se eles mesmos nos produtores da 

lei quando lhes é ofertado um mandato extremamente amplo no que diz respeito ao uso 

da força (PAIXÃO, 1982). Com alguma frequência, transformam-se nos atores 
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dispostos a fazer o trabalho sujo, definindo quem deve viver e quem pode morrer no dia 

a dia do policiamento de um país que, em tese, não tem pena de morte. 

Entre 1994 e 2016 mais de 13,3 mil pessoas foram pela PMESP, em 

circunstâncias sobre as quais sabemos muito pouco. Geralmente tidas como 

“resistências”, essas ocorrências não são consideradas como homicídio porque parte-se 

da premissa de que os policiais a praticaram em legítima defesa e/ou no estrito 

cumprimento do dever legal. Ao excluir a ilicitude dessas ações já no registro do 

boletim de ocorrência o Estado afasta a ideia de que o policial, um homem da lei, mata: 

ele apenas reage à ação do criminoso e o seu ato não se constitui um crime. 

Diante deste contexto é que se situa o objetivo central desta tese, qual seja, 

compreender quais os mecanismos e as estratégias que sustentaram e continuam a 

sustentar os altos índices de letalidade na ação da PMESP, mesmo diante de redução tão 

expressiva dos homicídios dolosos a partir dos anos 2000. 

Para sua operacionalização, em termos metodológicos a primeira tarefa foi o 

levantamento dos dados quantitativos relacionados às mortes em decorrência de 

intervenções policiais/resistências seguida de morte, que aparecem ao longo do texto 

como sinônimo para letalidade policial e “resistência”, termo utilizado pelos próprios 

policiais para se referir a esses casos. Foram analisados 3.107 registros do período de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2016 e verificou-se que a letalidade da ação policial se 

concentra majoritariamente em cerca de 20 municípios paulistas, com maior 

concentração na capital, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e regiões 

de Ribeirão Preto e São José dos Campos. Dentre as vítimas, destacam-se 

predominantemente homens (99,6%), pretos e pardos (66,5%), na faixa etária de 12 a 17 

anos (16,4%) e 18 a 29 anos (48,2%). O perfil das vítimas fatais de intervenções 

policiais diferencia-se ligeiramente do das vítimas de homicídios dolosos no Estado, 

composto por um público mais velho (7,8% até 17 anos, 32,9% entre 18 e 29 e 49% 

com mais de 30 anos), mais mulheres (13% das vítimas) e mais brancos entre as vítimas 

(48,4% de brancos e 46% de negros), ou seja, os dados revelam a influência de fatores 

socioeconômicos, demográficos, raciais, de gênero e geracionais no movimento do 

número de registro de mortes pela polícia.  

A segunda linha de investigação adotada nesta tese procurou compreender as 

conexões entre as bases organizacionais da Polícia Militar e os aspectos sociopolíticos 

de seu desenvolvimento institucional. Para tanto foi realizada uma revisão histórica do 

arcabouço legal sob o qual se deu o processo de formação e desenvolvimento 
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institucional das polícias militarizadas no Brasil (ROCHA, 2013), assim como sua 

relação com o campo da segurança de forma mais ampla. A análise demonstra que o 

processo de institucionalização e estruturação do campo das polícias militares no Brasil 

se deu de forma expressiva a partir da Constituição de 1934, em parte como 

consequência da Revolta Tenentista (1924), do Golpe de Estado de 1930 e da 

Revolução Constitucionalista (1932). Isso porque, na busca da estabilidade institucional 

e federativa, tais acontecimentos exigiram de Getúlio Vargas
1
 medidas no sentido de 

garantir o controle do poder central sobre as polícias estaduais, evitando que este fosse 

constantemente ameaçado pelo poder militar das unidades federativas. Nessa época, sob 

os auspícios ditatoriais do Estado Novo, Vargas adotou uma série de normas que 

proibiam que as polícias estaduais detivessem poder bélico capaz de ameaçar a União e 

a hegemonia do próprio Exército. Nesse sentido, criou uma série de controles adicionais 

sobre armas e equipamentos para uso das polícias estaduais, que continuam em prática 

até a atualidade
2
. Também na década de 1930, as polícias militares estaduais passaram a 

ser forças reservas do Exército.  

O auge do processo de estruturação do campo, no entanto, se consolidou em 

1969, quando, na fase de endurecimento do regime ditatorial, inaugurado cinco anos 

antes, o governo federal sancionou o decreto-lei 667, que definiu o policiamento 

ostensivo fardado como prerrogativa exclusiva da PM, proibindo os Estados de criarem 

outras organizações policiais
3
. Esse momento foi decisivo para que as polícias militares 

passassem a ocupar posição central no dia a dia da implementação da política de 

segurança, já que as escolhas do Executivo, a partir de 1988, passaram a priorizar as 

ações desenvolvidas pela PM em detrimento do trabalho investigativo, menos visível e, 

                                                 
1
 Vargas assumira a presidência da República, em 1930, no lastro da revolução que sustentou o golpe de 

Estado que depôs o presidente Washington Luís e impediu a posse do seu sucessor eleito Júlio Prestes. 

2
 Até por isso, a decisão, em 2016, do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de distribuir para 

as polícias estaduais armas de “guerra” apreendidas, como fuzis e metralhadoras .50, enfrentou grande 

resistência de setores das Forças Armadas, mesmo tendo sido convertida em normas pelo Governo 

Temer, com a promulgação do Decreto 8.938, de 21 de dezembro do mesmo ano. Por uma questão 

doutrinária, forjada na Era Varga, de garantia de integridade do território nacional e superioridade bélica 

das FFAA em relação às forças policiais estaduais, a autorização e o uso de armas privativas das Forças 

Armadas pelas polícias tende a ser perpassada por toda sorte de empecilhos técnicos, burocráticos e legais 

que puderem ser acionados para limitar o alcance da medida governamental adotada. 
3
 Dois anos antes, o governo federal promulgou o Decreto-lei 317, de 13 de março de 1967, que 

regulamenta a CF deste mesmo ano no que tange à atuação das polícias. Nessa peça legal estão as bases 

de centralização de doutrina e de conversão da segurança em uma questão de “segurança nacional”, sendo 

que, em 1969, esta perspectiva chegaria ao seu apogeu, mudando a arquitetura institucional da segurança 

pública brasileira por completo ao fundir os conceitos de “segurança interna” e de “defesa nacional” 

(COSTA, LIMA, 2014; LIMA, BRITO, 2011) e operacionalizar a segurança em termos de “caça” aos 

criminosos, nos mesmos moldes da “caça ao inimigo” e/ou a “caça aos terroristas”. 
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portanto, com menor potencial de angariar capital político. Como consequência, as 

polícias militares passaram a ditar o ritmo de trabalho das demais instituições do 

sistema de justiça criminal na medida em que se tornaram o filtro através do qual escoa 

o grande volume de prisões em flagrantes, definindo o “cliente” do sistema e os crimes 

que merece dele atenção (SINHORETTO, LIMA e BUENO, 2015).  

O argumento principal desta seção é que o processo de institucionalização e 

estruturação das polícias militares no Brasil se deu de forma expressiva entre as décadas 

de 1930 e 1970, muito anteriores ao estabelecimento de um campo que pensasse a 

segurança como algo “público” ou de garantia de direitos, informado por uma lógica de 

ordem que planejou o policiamento a partir de uma perspectiva de defesa dos interesses 

do Estado, ainda que isso implicasse o uso da violência e a supressão de direitos da 

população. Nesse contexto, a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968, 

impactou diretamente o padrão de trabalho das polícias militares, pois serviu de lastro 

jurídico para que a tortura e a prática sistemática de homicídios fossem disseminadas 

como instrumentos dogmáticos de controle social e de combate à ameaça “terrorista” 

representada por grupos opositores, genericamente rotulados pelos agentes do regime 

como comunistas. Em um processo que radicalizou a violência como mecanismo de 

controle social, o AI-5 não se limitou à ação das polícias militares; sua meta era 

submeter todas as estruturas organizacionais do Estado aos objetivos de estabilização do 

regime autoritário, o que incluiu a vinculação das polícias civil e militar às estratégias 

desenhadas no âmbito dos DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informação – 

Centro de Operações de Defesa Interna, órgão de inteligência e repressão subordinado 

ao Exército
4
), que visavam a identificação e eliminação daqueles que se opunham ao 

governo.   

E, até como consequência desse arranjo institucional e em termos de dogmática 

policial militar, isso permitiu que as estratégias violentas de controle da ordem fossem 

sendo assumidas, reproduzidas e institucionalizadas no cotidiano de trabalho dos 

policiais, em especial a partir da ação da Rota, que se notabilizaria politicamente como a 

                                                 
4
  Os DOI eram subordinados aos CODI e foram criados para institucionalizar a Operação Bandeirante 

(Oban). Sob o argumento de garantir a segurança nacional a partir do controle das informações e da 

repressão aos opositores do regime, a Oban era integrada por órgãos das Forças Armadas e das polícias 

federais, civis e militares, com forte participação do Departamento de Ordem Política e Social (Dops). 

Funcionando extraoficialmente, a operação teve amplo apoio – inclusive na forma de financiamento – de 

empresários nacionais e internacionais. A natureza extraoficial permitiu à Oban burlar a legislação 

vigente e praticar torturas e prisões indevidas sem sofrer punições legais. In: CORRÊA, M. V. G. DOI-

CODI. Infoescola, [s.d.]. Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/doi-codi/>. 

Acesso em: 5 mar. 2018. 

https://www.infoescola.com/historia/dops/
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“Unidade de Elite” que está 24 horas em alerta para proteger a população dos 

“bandidos”.   

A teoria neoinstitucional afirma que, para garantir seu funcionamento, as 

estruturas formais das organizações refletem os entendimentos difundidos na realidade 

social em que estão inseridas que funcionam como mitos. Os mitos são prescrições 

racionalizadas que identificam como técnicos vários propósitos que, em realidade, são 

sociais, determinando os meios mais adequados para implementá-los. Também são 

altamente institucionalizados e acabam operando como dogmas para as organizações ao 

estabelecer a relação entre a dimensão simbólica e a dimensão técnica, gerando 

conformidade entre seus membros em relação às formas mais adequadas para agir 

(FILHO, PEREISA, SOUSA, 2010). 

Meyer e Rowan (1977) afirmam que as estruturais formais de muitas 

organizações da sociedade pós-industrial refletem mais os mitos de seus ambientes 

institucionais do que as reais demandas de trabalho. A premissa aqui contida é de que as 

organizações incorporam os elementos difundidos na realidade social em suas estruturas 

formais porque isso aumenta sua legitimidade e capacidade de sobrevivência. Assim, 

sua sobrevivência não depende exclusivamente de adaptação técnica ao ambiente, mas 

também a esses valores e normas que funcionam como prescrições do que a organização 

pode e deve fazer para garantir apoio e legitimidade para sua sobrevivência e 

estabilidade. 

Mas para manter a conformidade cerimonial e proteger sua estrutura 

institucional das incertezas das atividades técnicas, as organizações tendem a operar a 

partir de uma integração pouco rígida entre sua estrutura formal e as atividades de 

trabalho, gerando uma cisão entre seu ambiente institucional e as atividades técnicas 

desenvolvidas. Isso garante que a estrutura formal continue a absorver os mitos 

institucionalizados enquanto a atividade técnica é realizada.  

O que defendo aqui é que os mitos institucionalizados na PMESP foram forjados 

antes e durante o período ditatorial-militar e continuam funcionando como prescrições 

para o desenvolvimento do trabalho de um segmento da polícia que compartilha dos 

mesmos valores. Embora a Constituição Federal de 1988 reinaugure a democracia e 

introduza um novo ordenamento jurídico, determinando que as atividades das 

corporações policiais sejam implementadas a partir da égide do Estado de direito, a 

criação do novo arcabouço legal não implicou a erradicação dos mitos institucionais 

forjados por décadas. E nesse contexto a Rota foi o ator capaz de fazer a transição entre 
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os pressupostos da dimensão simbólica da PMESP e a dimensão técnica, estabelecendo 

um modelo de trabalho pautado em uma doutrina que privilegia o uso da força letal 

como instrumento de controle do crime e sem ceder às pressões que o momento 

democrático impôs. 

Mas reconhecendo que o campo é formado por organizações e atores que 

ocupam diferentes posições de poder e detêm diferentes recursos de ordem material e 

simbólica (FLIGSTEIN, McADAM, 2012), postulamos que, desde então, disputas vêm 

sendo travadas em torno do que os policiais militares e a própria corporação podem ou 

devem fazer e quais políticas são mais legítimas. De um lado situam-se os grupos que 

defendem o uso da violência como instrumento de controle do crime e que contam com 

forte apoio social; de outro, aqueles que acreditam em uma democracia que garanta 

direitos e cidadania. Assim, ainda que a PMESP tenha promovido muitas mudanças a 

partir dos anos 1990 com as transformações nos currículos, profissionalização de seus 

quadros e a implementação do policiamento comunitário, e que se considere que o 

grupo que defende uma polícia democrática seja majoritário dentro da organização, na 

prática ambos os grupos com paradigmas (KUHN, 2003) completamente distintos 

continuam convivendo lado a lado. Provavelmente o maior desafio nesse ponto seja o 

fato de que os mitos institucionais resistem não apenas porque foram legitimados no 

passado, mas porque seguem legitimados no presente, o que se manifesta quando 

verificamos que o presidenciável Jair Bolsonaro, militar da reserva e deputado federal, 

notório pela defesa intransigente da máxima “bandido bom é bandido morto”, esteja 

entre os líderes nas pesquisas de intenção de voto para presidente no Brasil em 2018. 

Para a completa compreensão da permanência dos altos índices de letalidade 

policial, sobretudo após identificados os macroprocessos determinantes para o 

descompasso entre o contexto democrático e os números de mortes em decorrência de 

intervenções da PMESP, foi necessário, empiricamente, investigar o processo de adesão 

do “indivíduo” a esse etos profissional que reflete os mitos institucionais da 

organização. E, considerando todas as características citadas, é fundamental se 

reconhecer que esse foi um dos principais desafios metodológicos e epistemológicos 

desta tese, ou seja, encontrar informantes qualificados que pudessem dar entrevistas e 

que efetivamente contribuíssem para a elucidação dos mecanismos mobilizados para 

viabilizar a reprodução e a relegitimação dos altos índices de letalidade policial, 

garantindo sua persistência mesmo em momentos de disputa no campo que pendiam 

mais para o ideal de uma polícia democrática. 



23 

 

Para superar tal desafio, a opção metodológica adotada foi entrevistar policiais e 

ex-policiais militares condenados por homicídio cumprindo pena no Presídio Militar 

Romão Gomes. O pressuposto dessa opção foi que os internos que cumprem pena 

podem até ter cometido um crime, motivo pelo qual eles estão presos e condenados, 

mas suas inserções e trajetórias profissionais não necessariamente serão diferentes das 

dos demais integrantes da PMESP. A análise de 16 entrevistas realizadas no primeiro 

semestre de 2017 com esses ex-policiais permitiu compreender os sentidos e as 

justificativas que eles dão aos homicídios praticados; sobre quem e porque deveria ser 

morto; sobre a relação deles com os colegas e superiores hierárquicos; e sobre o 

posicionamento da organização nos episódios e os impactos no seu cotidiano 

profissional.  

Como síntese dos resultados obtidos, verificou-se que a morte aparece com 

naturalidade no discurso desses ex-policiais, como uma variável recorrente no dia a dia 

de trabalho e com a qual estavam adaptados a lidar, seja formal ou informalmente. Para 

eles a prática do homicídio não era apenas uma possibilidade conceitual da atividade 

policial, mas um fator de realidade que fazia parte de seus cotidiano: praticamente todos 

tinham mais de um caso de homicídio em sua trajetória. Ou seja, independente do que 

determinava a condenação que motivara a sua prisão, eles já tinham se envolvido em 

outras ocorrências de resistência ou em algum homicídio fora de serviço, ainda que não 

tenham assumido oficialmente esses casos. Além disso, um segundo fator que emergiu 

com força da análise do universo de entrevistas foi o fato de que a maior parte dos 

participantes tinha passado em algum momento da carreira por unidades especializadas, 

como a Rota ou o Policiamento Tático Ostensivo, tidas como de elite. 

Dentre os fatores mais importantes para a disposição homicida, as entrevistas 

explicitaram a existência de três categorias empíricas que estariam diretamente 

associadas à conformação de um etos profissional pautado no modelo de enfrentamento 

violento dos “bandidos”. A primeira delas é o reconhecimento ou a possibilidade de 

tornar-se um “Billy” ou “Bilão”, ou seja, um homem com “produtividade acima da 

média”, o que consequentemente gera reconhecimentos formais e informais e aumenta a 

sua legitimidade no grupo, funcionando como um símbolo de ascensão na carreira.  

Essa vinculação ganha reforço por intermédio da segunda categoria empírica 

identificada nos relatos dos internos, qual seja, a socialização em unidades do Choque 

ou de Policiamento Tático, que estariam a moldar o policial que nelas chega em uma 

nova identidade por meio de ritos de passagem como o estágio para ingressar na 
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unidade, trotes violentos e o batismo, gerando uma dissociação desses profissionais do 

coletivo da corporação e ajustando-os perfeitamente a esse ambiente. Esse ritual marca 

o nascimento de um homem que não pertence mais à organização policial, mas cuja 

organização policial pertence a ele, em uma relação simbiótica cujas identidades já não 

são mais passíveis de separação. Ele se torna um homem DE Rota ou DE Tática, e não 

mais da organização em uma relação de subordinação. 

Essa socialização, porém, não gera efeitos apenas nos integrantes dessas 

unidades de forças especiais, mas, ao se constituírem como sinônimo de tropa de “elite” 

nas representações profissionais do que é ser um bom policial, projetam no imaginário 

social o modelo de policiamento que será mais ou menos valorizado e quais os 

mecanismos mais legítimos de enfrentamento ao crime ou ao criminoso. Nesse 

movimento, já que muitas das práticas são informais, a terceira categoria empírica que 

as entrevistam permitiram elucidar foi a do papel dos “dinossauros”, ou seja, a 

importância da transmissão geracional de conhecimentos e práticas dos mais velhos, 

muitos dos quais sargentos, para os mais novos. Esse processo adquire ainda mais 

importância quando se trata de novatos que atuam no “01”, ou seja, no patrulhamento 

comum motorizado. Os dinossauros fazem a conexão entre conteúdos formais, 

transmitidos especialmente nas academias de formação policial, e saberes práticos e 

informais, que vão socializar os policiais mais novos nos códigos de pertencimento, 

distinção e de conduta.  

É a combinação entre estes fatores, a aspiração de ser reconhecido como Billy, a 

socialização com os dinossauros, e a possibilidade de tornar-se um “diferente” ao 

pertencer a uma unidade especializada como o Choque ou o Policiamento Tático 

Motorizado que reúnem os elementos centrais para compreensão da coesão doutrinária e 

reprodução dogmática que vêm a constituir uma doutrina de uso letal da força entre 

segmentos policiais. Essa doutrina determina princípios, regras e procedimentos formais 

e informais que guiam a ação individual e servem como mecanismo que instrumentaliza 

a subcultura do universo policial que acredita na morte do criminoso como um 

instrumento efetivo, eficiente e legítimo de controle do crime.  

É, portanto, através de uma doutrina de uso da força letal que podemos 

compreender a reprodução e persistência dos homicídios praticados por policiais nas 

proporções verificadas, que vai sendo operada e disseminada no dia a dia. Essa doutrina, 

fundamentada na experiência dos policiais e altamente informada pelo tirocínio é 

transmitida a partir da oralidade, não estando escrita ou formalizada em nenhum 
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documento, garantindo que fique isenta de sanções administrativas a exemplo do que 

acontece com a doutrina de Rota (MACEDO, 2015). 

A doutrina de uso da força letal aqui referenciada é a instrumentalização de uma 

subcultura do universo policial que compreende a prática do homicídio como uma 

forma eficiente de controle do crime. Não se trata, portanto, de uma ideologia em torno 

da ideia de que “bandido bom é bandido morto”, mas de uma estratégia funcional dentro 

de um frame em que vigora a crença genuína de que a missão da polícia é caçar 

bandidos. Assim, a disposição homicida não aparece como um desvio ou crime, mas 

como elemento central da própria atividade policial. E nesse contexto, o papel da 

ideologia se traduz na capacidade de justificar essas ações de modo a cumprir com as 

expectativas culturais, negociando uma nova identidade para os policiais que a ela 

aderem. 

Nessa perspectiva é que se insere a última estratégia metodológica acionada, que 

buscou compreender quais instrumentos, práticas e táticas vêm sendo implementadas 

pela organização e/ou seus membros como forma de garantir a legitimidade do uso da 

força letal pela PMESP, retroalimentando os mitos institucionais da organização. 

Verificou-se que uma importante estratégia se viabiliza através da divulgação das 

estatísticas com a criação de múltiplas categorias para mensurar o resultado morte 

perpetrado por policiais e a contabilização apartada dos homicídios dolosos, cuja 

camada de opacidade turva a compreensão completa do significado dessas ocorrências. 

Essa estratégia responde a pelo menos dois propósitos. O primeiro diz respeito ao 

impacto que esses casos têm na taxa de homicídio, em especial ao longo dos anos 2000, 

com a redução expressiva dos homicídios dolosos do Estado. Como a letalidade da 

polícia tem incremento no mesmo período, incluí-la na taxa de homicídio doloso 

implica reconhecer que esta seria 25% superior ao registrado oficialmente pelo governo 

paulista. O segundo fator diz respeito à reivindicação da própria corporação no sentido 

de que os dados da letalidade da sua ação não sejam incorporados em indicadores mais 

amplos de mensuração da violência letal em São Paulo, a exemplo do que muitos 

Estados já vêm fazendo ao incluir em suas divulgações estatísticas categorias agregadas 

como o CVLI (crimes violentos letais intencionais) ou MVI (mortes violentas 

intencionais).  

Essa estratégia esconde uma questão de fundo e que tem a ver com o fato de que 

a organização resiste em admitir que sua prática tem resultado na morte de centenas de 

pessoas todos os anos. Para a corporação seus policiais não matam, apenas reagem à 
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ação de criminosos, ainda que produzam o resultado morte. Curiosamente, nas 

entrevistas com os internos a palavra matar praticamente não aparece no vocabulário 

quando falam sobre os homicídios que praticaram, sendo os termos “arrebentar” e 

“tombar” os mais comuns nos discursos. 

A segunda estratégia diz respeito à forma como os policiais constroem o sujeito 

criminoso e as argumentações nos históricos dos boletins de ocorrência de mortes 

decorrentes de intervenções policias. Esse é um documento singular porque um registro 

produzido poucas horas após o caso, envolvendo os policiais que participaram da ação 

que têm de narrar os acontecimentos a um escrivão e/ou a um delegado da Polícia Civil. 

O que realmente importa aqui é a desconstrução do elemento de cidadania da vítima e 

sua incriminação, transformando-a em autora de um crime (ou futuro crime) (MISSE et 

al, 2009). O que está em jogo é a desconstrução da moralidade do morto, que se reveste 

da linguagem jurídica na tentativa de mostrar a objetividade dos operadores do sistema 

de justiça criminal em sua análise. Acionam-se uma série de características físicas, 

tatuagens e elementos sobre a moralidade do morto para mostrar que ele, antes de ser 

um sujeito de direitos, é um sujeito que viola direitos de terceiros e normas da 

sociedade. Isso, logicamente, também é informado a partir do imaginário social em 

torno do que vem a ser bandido ou elemento perigoso. Em sendo assim, retira-se da 

vítima da ação policial a possibilidade de uma análise imparcial, negando-lhe a 

dimensão da cidadania e da justiça em vida e na morte.  

Essa é uma resposta procedimental, mecanizada, administrativa e que faz parte 

do cotidiano dos profissionais que trabalham diretamente nesses casos. Essa 

(des)construção do indivíduo vítima da ação policial em geral se dá em oposição à 

categoria cidadão de bem, bastante comum nos discursos policiais e nos documentos 

oficiais produzidos pela corporação. O cidadão de bem seria a tradução, pós-crises 

econômicas da década de 1980, da categoria “trabalhador” de Alba Zaluar (1985). Se, 

naqueles anos vigorava o binômio “trabalhador” versus “vagabundo”, agora há o 

“cidadão de bem” versus uma infinidade de categorias que definem o elemento perigoso 

para a sociedade, numa atualização que se dá frente às transformações socioeconômicas, 

demográficas e de expansão do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado de São 

Paulo (BUENO, LIMA, TEIXEIRA, 2015). Nesse sentido, o cidadão de bem é o 

indivíduo que merece a cidadania, a política pública, a proteção do Estado e da polícia, 

tendo, por isso, o direito de participação social. Mas aquele que não representa o 

cidadão de bem assume diversas definições e graus de “nocividade” à sociedade, 
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podendo ser definido como marginal, ladrão, traficante ou vagabundo, o que justifica a 

morte em “confronto”; ou estupradores
5
 e pedófilos, que serão mortos fora do horário de 

serviço. Para esses não existe a possibilidade de redenção, sendo sua morte uma forma 

de promover melhoras na sociedade (WILLIS, 2013). 

Por fim, a última estratégia identificada foi a da legitimação da letalidade junto 

ao público externo à corporação através das mídias sociais com os perfis públicos de 

policiais militares. Os policiais proprietários das páginas, via de regra, são praças ou 

então oficiais nos primeiros estágios da carreira, como tenentes, e utilizam seus perfis 

intensamente para divulgar as ações da corporação, manifestar sua opinião em relação à 

forma como a grande imprensa retrata os casos envolvendo a PM, em especial os 

veículos das Organizações Globo, assim como compartilhar conteúdo sobre as 

ocorrências em que atuam. Com frequência o material publicado nessas páginas 

continha fotos de suspeitos machucados, vídeos de perseguições e indivíduos mortos, 

incluindo concomitantemente uma série de referências religiosas e homenagens à 

corporação. Os policiais donos das páginas, via de regra, eram praças ou então oficiais 

nos primeiros estágios da carreira, como tenentes. 

O material coletado nas redes sociais indica que as postagens cumprem funções 

específicas no contexto organizacional como aproximar os policiais da sociedade 

mostrando o trabalho que desenvolvem sem os filtros que a imprensa promove, ou seja, 

a partir da narrativa que eles próprios constroem; valorizar a atuação dos policiais, em 

especial aqueles que atuam na rua, a partir de códigos e símbolos que relacionam a 

atividade policial à bravura e ao heroísmo, por vezes utilizando-se de atributos divinos 

para explicar o que seria a batalha entre o bem e o mal enfrentada cotidianamente pelos 

profissionais da corporação; e expor o que seria, na visão dos policiais, “a criminalidade 

de verdade” a partir de estratégias que evidenciem o caráter violento do crime, com a 

divulgação de detalhes das ocorrências criminais, fotos e até mesmo de endereços de 

suspeitos, o que reforça a importância do trabalho policial e das estratégias empregadas 

eles, mesmo que violentas, no controle do crime. 

Os elementos descritos evidenciam que, ao mesmo tempo em que se sustenta do 

ponto de vista discursivo a necessidade do homicídio como prática de controle criminal, 

verifica-se também um descompasso entre o que é construído simbolicamente como o 

                                                 
5
 A definição do estuprador como um elemento que pode ser eliminado depende em grande medida do 

que estes policiais reconhecem como estupro, um conceito muito mais restrito do que o inaugurado pela 

Lei 12.015/2009, e que tem relação direta com quem é a vítima da violência sexual. Esse assunto será 

retomado no capítulo 3.  
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elemento criminoso e as evidências empíricas oriundas dos registros de quem morre nas 

ações policiais. E é justamente nessa aparente contradição que reside um elemento 

central desse modus operandi: a ideia de que “poupando o lobo hoje condena-se as 

ovelhas amanhã”, para usar a expressão de um dos entrevistados, um ex-policial militar 

condenado por homicídio. Assim, a prática do homicídio diz menos respeito ao crime 

que se comete e mais aos crimes que o indivíduo poderá cometer ao longo da vida. 

Nesse contexto, atributos relacionados ao local de residência, estereótipos individuais 

relacionados à carreira no crime, contato com as dinâmicas do tráfico de drogas, 

envolvimento em pequenos delitos ou o simples ato de fugir da polícia podem ser a 

justificativa para o uso da força letal, o que invariavelmente é direcionado a 

adolescentes e jovens de baixa renda, pretos e pardos e do sexo masculino. 

A partir do que foi apresentado, verifica-se que o significado do matar na ação 

policial é um tema em constante disputa dentro do campo da segurança pública e das 

organizações policiais. Enquanto segmentos das polícias reivindicam que esses casos 

não sejam assumidos como crimes, cada vez mais a imprensa, a universidade e os 

movimentos de direitos humanos têm questionado se os crescentes números de mortos 

por policiais não seriam indícios de desvios, abusos e execuções por parte dos agentes 

encarregados da manutenção da lei. E é justamente em função dessa disputa que, para a 

PM, se faz necessário reforçar a sua legitimidade das mais diferentes formas, seja a 

partir de discursos que buscam ratificar a necessidade e proporcionalidade da ação 

policial, seja em suas interações com a sociedade pelas mídias sociais. Nesse contexto, 

adotam-se estratégias de legitimação pautadas por atributos morais e moralizantes sobre 

os policiais e suas vítimas para justificar os feitos da corporação e garantir que sua 

estabilidade organizacional não seja afetada por eventuais conjunturas críticas 

(PIERSON, 2004), a exemplo do que ocorreu em 1997 no episódio da Favela Naval, 

que colocou a PMESP na maior crise de sua história, ameaçando inclusive a sua 

existência (BUENO, 2014). 

Esse poderia ser um problema circunscrito a determinados batalhões ou mesmo à 

corporação, não fosse sua exploração política ao menos desde a década de 1960 por 

governadores, secretários de Estado e deputados. Ao assumir como plataforma política 

que a polícia pode ou deve “matar bandidos”, o Estado em seus diferentes poderes se 

mostra conivente e estimula a violência policial. E, ao reivindicar para si o direito de 

decidir quando, como e quem matar, a PMESP permite que essas práticas continuem a 

ser reproduzidas no seio da organização, ainda que os grupos empenhados na 
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implementação de uma doutrina de uso da força letal possam ser considerados como 

uma tendência interna minoritária.  

Nesse sentido, embora se reconheça uma enorme diferença entre acreditar no 

homicídio como uma prática eficiente de controle do crime e a disposição em apertar o 

gatilho, na prática a não interdição da linguagem da violência como mecanismo de 

administração dos conflitos sociais coloca esses grupos em pé de igualdade, garantindo 

a persistência de padrões elevadíssimos de mortes no curso das ações policiais. 

Diante do apresentado, esta tese está organizada em quatro capítulos, além desta 

introdução, do percurso metodológico e da conclusão. No capítulo 1 é apresentado o 

referencial teórico sobre o uso da força pelas polícias, associando a discussão questões 

que se relacionam ao mandato policial e possíveis critérios para mensuração da 

intensidade com que determinada organização faz uso da força letal. Na sequência 

apresento os dados de letalidade policial contabilizados no Brasil em perspectiva 

comparada com outras nações, como Estados Unidos, México, El Salvador e África do 

Sul, de modo a compreender onde o país se situa em relação ao contexto internacional. 

Ao final, apresento os dados coletados nos boletins de ocorrência e a análise de 

variáveis sobre o perfil racial, etário e de gênero das vítimas da ação das polícias 

paulistas entre 2013 e 2016, assim como a distribuição territorial do fenômeno. 

No capítulo 2 apresento os conceitos teóricos assumidos nesta pesquisa para 

desenvolver a análise sobre a formação do campo das polícias militarizadas, seu 

desenvolvimento institucional e a relação com o campo da segurança pública de forma 

mais ampla. A abordagem dialoga com os teóricos do neoinstitucionalismo e aporta a 

teoria de campos de ação estratégica de Fligstein e McAdam (2013), que a desenvolvem 

a partir das conexões entre os achados dos neoinstitucionalistas, do interacionismo 

simbólico e das teorias sobre movimentos sociais. Para tanto, é apresentado o percurso 

histórico de formação da PMESP à luz das balizas legais que regulam seu 

funcionamento ao longo do tempo. 

O capítulo 3 apresenta os resultados das 16 entrevistas realizadas com policiais e 

ex-policiais militares que cumpriam pena no Presídio Militar Romão Gomes na 

pesquisa de campo. Sua realização foi autorizada pela Justiça Militar do Estado de São 

Paulo sob a condição de que todos os entrevistados já tivessem sido sentenciados. 

Assim, como tinham sido condenados por homicídio, todos os internos já tinham sido 

expulsos ou perdido a patente no momento das entrevistas.  



30 

 

Por fim, o capítulo 4 apresenta os resultados da estratégia metodológica que 

buscou mapear os diferentes mecanismos mobilizados pela corporação ou por seus 

membros para legitimação do discurso da letalidade policial. No âmbito interno ao 

campo, a estratégia identificada diz respeito aos discursos produzidos pelos policiais 

militares ao narrarem as ocorrências de resistência para os policiais civis. A segunda 

estratégia relaciona-se ao que se pretende contar como “letalidade policial” ao criar uma 

série de categorias diferentes para mensurar as intervenções policiais fatais. 

Contabilizando-as de forma apartada dos homicídios, e sem incluí-las em uma terceira 

categoria que considere todos os casos de mortes violentas intencionais, o Executivo e a 

corporação instrumentalizam as estatísticas de letalidade, garantindo a opacidade e a 

difícil compreensão sobre os seus significados. Por fim, a terceira estratégia apresenta 

os resultados de uma observação feita no Facebook em perfis públicos de policiais 

militares pertencentes à PMESP, mostrando como estes profissionais significam a 

atividade policial, como dão sentido à sua prática, e evidencia as disputas em torno dos 

discursos que culpabilizam a corporação por um padrão de uso da força violento. 

 

  



31 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A definição do percurso metodológico adotado em uma pesquisa é um processo 

tortuoso que envolve uma série de decisões relacionadas ao tempo disponível para sua 

realização, possibilidades de acesso ao campo e limitações impostas por questões 

institucionais ou relacionadas ao perfil do pesquisador. 

No caso deste estudo, embora o tema fizesse parte da minha agenda de pesquisa 

desde a graduação, nunca foi possível ignorar o fato de que o campo estava sendo 

realizado por uma mulher jovem, trabalhando em uma organização não governamental 

que atua no campo da segurança pública no Brasil e cujo objeto se relaciona a práticas 

adotadas por policiais militares do sexo masculino. 

Diante das questões colocadas, um desafio permanente com o qual tive de lidar ao 

longo da pesquisa foi como acessar dados e evidências que me ajudassem a 

compreender os mecanismos e estratégias envolvidos na letalidade policial, garantindo a 

persistência e a reprodução de ações com resultado de morte em níveis tão alarmantes?  

Foi a partir dessas questões que os caminhos metodológicos foram sendo 

definidos. Inicialmente optei por analisar os dados de mortos pela ação da polícia a 

partir dos boletins de ocorrência, o que possibilitaria a inclusão de variáveis 

relacionadas ao perfil das vítimas e dos locais em que as mortes ocorreram. As questões 

postas, então eram: seria a prática de uso da força letal nas ações policiais algo 

frequentemente acionado por policiais de todo o estado de São Paulo? Apesar dos altos 

índices de mortes produzidos em suas ações, é possível afirmar que a letalidade policial 

é um problema de toda a Polícia Militar? Em relação aos aspectos qualitativos dos 

registros das ocorrências, foram analisados os históricos dos BO dos anos de 2013 e 

2014, com o objetivo de compreender como eram construídas as justificativas para as 

ações com resultado letal. 

Ao longo do tempo foram sendo incluídos outros tipos de documentos oficiais 

disponibilizados paulatinamente por entrevistados e outros interlocutores, entre os quais 

atas de reuniões da Comissão de Letalidade
6
, inquéritos de mortes decorrentes de 

intervenções policiais, atas de reuniões dos conselhos comunitários de segurança, 

normas e procedimentos operacionais das polícias, dentre outros. 

                                                 
6
 O grupo, criado pela Secretaria de Segurança Pública em 2001, se reunia mensalmente para analisar as 

ocorrências com resultado morte envolvendo policiais. Formado por membros do governo e da sociedade 

civil, a comissão funcionou até 2012. 
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Durante o trajeto do doutorado surgiu a oportunidade de atuar em duas pesquisas 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que me deram acesso a inúmeros 

interlocutores e ampliaram a minha visão do campo. O primeiro projeto funcionou a 

partir de uma rede de pesquisadores do Ipea, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação João Pinheiro.  

Seu intuito foi mapear atitudes, valores e crenças de policiais militares no que diz 

respeito à participação social na segurança pública. 

Atuando com mais dois pesquisadores no campo em São Paulo, acompanhamos 

por sete meses as reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) de 

cinco bairros paulistanos para entender as dinâmicas de participação social em espaços 

institucionalmente fomentados pelo poder público. Também foram realizadas 

entrevistas com policiais civis e militares e gestores da política de segurança envolvidos 

na implementação do policiamento comunitário no Estado, a partir de 1997
7
. 

A segunda pesquisa foi no âmbito do edital “Pensando o direito”, parceria entre a 

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e o Ipea, que teve por 

objetivo aprofundar o conhecimento sobre a letalidade e a vitimização de policiais em 

nove unidades da federação. Foram contratados três grupos de pesquisa, ficando cada 

um deles responsável pelo campo em três Estados, com o objetivo de produzir uma 

pesquisa comparada. Participei do projeto coordenado pelo cientista político Guaracy 

Mingardi, no Distrito Federal, Sergipe e Bahia, que, longo do projeto, manteve 

interlocução, por meio de reuniões e outras atividades com os demais grupos, 

coordenados pelos professores Luis Antonio Francisco de Souza e Luis Felipe Zilli, 

cujas pesquisas de campo foram realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais, Goiás e Pernambuco, respectivamente. Essa participação 

contribuiu para gerar muitos subsídios à reflexão que aqui se apresenta
8
. 

                                                 
7
 O trabalho de campo levou à observação das reuniões dos Conseg nos bairros de Brasilândia, Butantã, 

Heliópolis, Itaim Bibi e Santa Cecília, escolhidos pela heterogeneidade dos territórios. Foram realizadas 

22 entrevistas semiestruturadas com policiais civis e militares que participavam das reuniões dos Conseg 

– usualmente, oficiais da Polícia Militar (PM) e delegados da Polícia Civil (PC); dirigentes da política de 

segurança no período compreendido entre 1997, ano oficial da implantação do policiamento comunitário 

no Estado, e 2014; e policiais militares, praças e oficiais, envolvidos em dois projetos específicos de 

policiamento comunitário – o Comunidade Segurança, desenvolvido na região da Vila Buarque – e o 

Nova Luz, implantado na região conhecida como Cracolândia, no bairro da Luz, centro da cidade. Os 

resultados do projeto foram publicados em livro e estão disponíveis em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27958. 
8
 Pesquisa realizada no âmbito da Chamada Pública Ipea/PNPD nº 43/2014 “Pensando o direito: 

diagnóstico das condições de atuação e das consequências da ação policial”. O relatório não foi 

publicado. 
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Diante do extenso material então coletado, e tendo dificuldades de conversar com 

policiais diretamente envolvidos nas intervenções com resultado morte optei por realizar 

uma pesquisa observacional no Facebook da corporação, bem como em perfis públicos 

de policiais militares ainda na ativa, que contavam com elevado número de seguidores e 

interações. Esse foi o mecanismo encontrado para compreender como os policiais 

construíam os sentidos das ações policiais e como a comunicavam para o público sem 

muitos filtros. Nessa perspectiva, pesquisas em redes sociais são de grande relevância 

para as ciências sociais porque permitem o estudo do comportamento humano, já que as 

plataformas funcionam como grandes bancos de dados de atividades sociais cujas 

informações vão sendo adicionadas em tempo real (WILSON et al., 2012).  

Por fim, em 2017 obtive acesso ao que poderia chamar de dados primários e 

realizei entrevistas com 16 ex-policiais militares condenados por homicídio, cumprindo 

pena no Presídio Militar Romão Gomes. Esta foi sem dúvida a etapa mais desafiadora 

da pesquisa e, provavelmente, a mais inovadora, já que poucos são os estudos sobre 

violência policial no Brasil que incluíram uma etapa de campo com os policiais 

homicidas (FERNANDES, 1992; ADILSON, 2013; MANSO, 2005). Compreender as 

razões e o sentido dos homicídios praticados por esses policiais, sua relação com a PM e 

seus valores e crenças foram aspectos que contribuíram fundamentalmente com este 

trabalho e com o meu repertório como pesquisadora.  

Como estratégia metodológica foi utilizada a teoria fundamentada dos dados 

(grounded theory)
9
, cuja premissa assenta-se na análise sistemática dos dados para a 

produção de teoria. Significa dizer que não foi escolhido um referencial teórico a priori, 

mas que ele foi sendo construído a partir do campo, tratando-se, portanto, de uma 

pesquisa de caráter indutivo. 

As próximas seções descrevem em detalhes as principais etapas deste estudo. 

 

ESTATÍSTICAS OFICIAIS: OS BOLETINS DE OCORRÊNCIA 

 

                                                 
9
 A teoria fundamentada dos dados foi desenvolvida pelos sociólogos Barney Glasere Anselm Strauss, 

respectivamente, formados nas universidades de Chicago e Columbia, que defendiam a descoberta 

indutiva de teoria social em resposta ao positivismo das pesquisas hipotético-dedutivas (GLASER, 

STRAUSS, 1967). Desde então, uma série de livros e artigos foi produzida sobre a utilização do método 

(GLASER, 1992; 1998; STRAUSS, CORBIN, 1990; 1998), defendendo que teorias produzidas a partir 

dos dados empíricos explicam melhor a realidade (STRAUSS, CORBIN, 1990). Nessa perspectiva, o 

material coletado foi analisado e codificado a partir de categorias analíticas que emergiram dos próprios 

dados. 
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Foi analisado o universo dos boletins de ocorrências com a nomenclatura “morte 

decorrente de intervenção policial” produzidos entre os anos de 2013 e 2016. A 

categoria nativa atribui a essas mortes o jargão “resistências” ou “derrubadas”, mas ao 

longo do período analisado pelos dados elas assumiram ao menos quatro nomenclaturas 

distintas: resistência seguida de morte, morte decorrente de intervenção policial, 

homicídio fora de serviço com provável excludente de ilicitude e morte em decorrência 

de intervenção à oposição policial.  

As nomenclaturas “morte decorrente de intervenção policial/morte decorrente de 

oposição à intervenção policial” são um desdobramento da categoria “resistência 

seguida de morte” ou “auto de resistência”, ainda utilizada em alguns Estados, que 

deixou de ser empregada pelas polícias paulistas em 2013. O termo “auto de resistência” 

é referenciado no artigo 292 do Código Processual Penal (CPP), que autoriza o uso da 

força e de meios necessário para defender a si mesmo, a terceiros e/ou para vencer a 

resistência à prisão. Já a tipificação penal adotada no registro da ocorrência é o artigo 

121 do Código Penal, o homicídio, que combinado ao artigo 23 prevê a “exclusão de 

ilicitude” quando o policial faz uso da força letal em estado de necessidade, legítima 

defesa e/ou em estrito cumprimento do dever legal (MISSE et al., 2013).  

Sergio Verani (1996) afirma que o auto de resistência foi criado oficialmente em 

1969 pela Superintendência da Polícia do Estado da Guanabara
10

 por meio da ordem de 

serviço nº 803 (apud MISSE et al., 2013). O procedimento definiu que era dispensada a 

prisão em flagrante ou inquérito nos casos previstos do artigo 292 do CPP. Em 1974 o 

então secretário de Segurança Pública do Estado da Guanabara determinou, por meio de 

portaria, os procedimentos a serem adotados pela Polícia Civil para que os policiais 

envolvidos nos autos de resistência não fossem autuados em flagrante, focando sua 

argumentação na incriminação do suspeito morto pelos crimes cometidos e reforçando a 

legalidade da ação policial.  

O termo auto de resistência assumiu a nomenclatura de resistência seguida de 

morte no Estado de São Paulo, categoria amplamente utilizada nos registros de mortos 

pela ação policial entre as décadas de 1970 e 2010. No início de 2013, o termo foi 

substituído por morte decorrente de intervenção policial, uma resposta do então recém-

nomeado secretário da Segurança Pública Fernando Grella à Resolução n. 8, de 20 de 

                                                 
10

 Criado em 1960 e extinto em 1975, pelo regime militar, sem consulta popular, o estado da Guanabara 

ocupava o território da cidade do Rio de Janeiro, configurando-se como uma espécie de compensação 
desta por ter perdido a condição de centro político do país, com a transferência da sede do governo 
federal para a Brasília, construída na gestão do presidente Juscelino Kubistchek.   
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dezembro de 2012, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SDH) da Presidência 

da República, que recomendava a abolição das designações “resistência seguida de 

morte” e “autos de resistência” nos registros policiais (BUENO, 2014).  

Para analisar os dados relacionados ao perfil das vítimas das ações policiais foram 

solicitados à Secretaria de Segurança Pública, por meio da Lei de Acesso à Informação 

(n. 12.527/2011), todos os registros de “mortes decorrentes de intervenções policiais” 

do período compreendido entre 2013 e 2016. De posse da relação de todas as vítimas 

dessas ações em planilha Excel, foram geradas frequências dos casos por ano de acordo 

com o município e distrito policial da Polícia Civil/Companhia da Polícia Militar em 

que ocorreu a morte, além de informações sobre a vítima, como sexo, idade e raça/cor. 

A partir das informações de latitude e longitude das ocorrências foram gerados mapas 

com a distribuição geográfica das mortes, por ano.  

 

REDES SOCIAIS 

 

Uma notícia publicada em um jornal de grande circulação de São Paulo em 2015 

trouxe um relato sobre policiais youtubers
11

 que usavam as redes sociais para mostrar 

sua rotina de trabalho em gravações feitas por eles próprios.  Esses policiais militares, 

pertencentes à Rocam, patrulhamento motorizado especializado, colocavam câmeras 

nos capacetes para filmar seu cotidiano de trabalho e perseguições. Os vídeos eram 

então editados, recebendo legendas e trilha sonora e, depois, postados em um canal de 

Youtube. Neles os policiais também trocavam informações sobre quais os melhores 

equipamentos e acessórios a utilizar, onde compra-los e outras dicas para garantir 

filmagens e edições de qualidade. A partir dessa publicação me dei conta do rico 

material disponível na internet produzido pelos próprios policiais, e que passou a ser 

objeto de análise desta pesquisa. 

Ao tomar conhecimento da existência de perfis públicos de policiais no Facebook 

optei por realizar uma pesquisa observacional nessas páginas, cuja análise centrou-se 

nos perfis com ao menos 100 mil seguidores. As postagens que revelaram informações 

importantes para esta pesquisa foram sistematizadas e catalogadas e durante sua análise 

foram observados os diversos recursos textuais, gráficos, de áudio, fotográficos e 

audiovisuais disponibilizados por esses atores, compreendendo que o compartilhamento 
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desse material carregava consigo uma série de significados relacionados à cultura dos 

profissionais (KOZINETS, 2014). Em momento algum houve comunicação entre a 

pesquisadora e os proprietários das páginas acompanhadas, como será relatado na 

próxima seção. 

 

Dilemas Éticos das Pesquisas em Redes Sociais 

 

Em todo o mundo, as pesquisas em redes sociais têm gerado um intenso acerca 

das questões éticas e jurídicas nelas envolvidas, que vão da privacidade dos indivíduos a 

interesses comerciais (KOZINEK, 2014; GROSS, ACQUISTI, 2005; WILSON, 

GOSLIN, GRAHAM, 2012; DEBATIN et al., 2009; CONVERY, COX, 2012). Uma 

questão central nessa discussão é definir se a internet é um espaço público ou privado e 

quando haveria a necessidade de um consentimento informado em pesquisas baseadas 

em coleta de dados na internet (CONVERY, COX, 2012). Eysenbach e Till (2001 apud 

CONVERY, COX, 2012) sugerem que primeiro é necessário definir se uma 

comunicação online é privada ou pública para, então, definir se o consentimento é 

necessário. Isso porque em diversos casos uma comunicação na internet pode assumir as 

mesmas características de um artigo publicado em jornal ou revista.  

Por outro lado, é de se supor que membros de fóruns de discussão ou redes sociais 

anseiem por privacidade, não esperando ver seus diálogos lidos e utilizados por pessoas 

de fora desta comunidade virtual. Walther (2002, p. 207) defende que “[…] any person 

who uses publicly-available communication systems on the Internet must be aware that 

these systems are, at their foundation and by definition, mechanisms for the storage, 

transmission, and retrieval of comments”
12

.  

O uso cada vez mais frequente de redes sociais, como Facebook, Instagram e 

Snapchat, que compartilham diariamente milhões de conteúdos, muitas vezes pessoais, 

coloca um desafio extra aos códigos de ética e documentos que regulam estudos 

produzidos a partir da internet. Nos Estados Unidos, o Código de Regulação Federal 

(Code of Federal Regulations – CFR), título 45, parte 46, na seção de Proteção de Seres 

Humanos (Protection of Human Subjects), estabelece as normas para pesquisas com 

humanos. Por sua vez, as universidades possuem um Institutional Review Board (IRB) 

                                                 
12

 “[...] qualquer pessoa que use sistemas de comunicação publicamente disponíveis na Internet deve 
estar ciente de que eles são, na base e por definição, mecanismos para armazenamento, transmissão e 
recuperação de comentários” (livremente traduzido pela autora). 
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que administra as normas de ética em pesquisa a partir do CFR (KOZINETS, 2014). 

Segundo esse documento, devem ser caracterizadas como pesquisas com seres humanos 

aquelas em que existe intervenção ou interação com o pesquisador tendo por objetivo a 

coleta de informações e/ou quando alguma informação é gravada de modo a identificar 

o pesquisado. Sob essa lógica está o pesquisador que participa ativamente de fóruns e 

grupos de discussão e decide utilizar o material neles gerados como fonte de dados.  

Já as pesquisas que se utilizam de postagens e conversas espontâneas, facilmente 

acessíveis a qualquer pessoa, não são consideradas pesquisas com seres humanos, de 

acordo com o mesmo documento. Kozinets (2014, p. 134) afirma que estudos que 

analisam comunicações entre membros de comunidades ou culturas online não entram 

nessa classificação, caso “[...] o pesquisador não registrar a identidade dos comunica-

dores e se ele puder obter acesso de maneira fácil e legal a essas comunicações ou arqui-

vos”. 

Além das normativas que regem a condução de pesquisas no mundo acadêmico, 

as empresas também costumam ter seus termos de uso, cuja adesão é obrigatória ao 

abrir uma conta. No caso do Facebook, a Declaração de Direitos e Responsabilidade, de 

30 de janeiro de 2015, baseia-se nos princípios da empresa e dá origem à política de 

dados. Segundo o item 2, “[...] compartilhando suas informações e conteúdos [...]”, você 

é proprietário de todo o conteúdo publicado na sua página do Facebook e pode controlar 

como os dados serão compartilhados a partir das configurações de privacidade. Nesse 

sentido, o documento destaca que “[...] quando você publica conteúdos ou informações 

usando a opção Público, você está permitindo que todos, incluindo pessoas fora do 

Facebook, acessem e usem essas informações e as associem a você (isto é, ao seu nome 

e foto do perfil)”
13

. 

De modo similar, a política de dados do Facebook, datada de 29 de setembro de 

2016, informa existirem diversas configurações para definir a privacidade dos dados 

publicados na página do usuário. As informações públicas são aquelas que você opta 

por compartilhar com o público em geral, como as informações do perfil ou qualquer 

conteúdo que compartilhar na página do Facebook ou em outro fórum com esta 

configuração. Isso significa, segundo a empresa, que “[...] as informações públicas estão 

                                                 
13

 Declaração de Direitos e Responsabilidade, de 30 de janeiro de 2015. Disponível em: 

https://www.facebook.com/terms.  Acesso em: 22 mar. 2017. 
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disponíveis para qualquer pessoa dentro ou fora dos nossos Serviços e podem ser vistas 

ou acessadas por meio de sites de busca, APIs e mídia offline, como TV”
14

. 

No Brasil a discussão sobre ética em pesquisa a partir de dados coletados nas 

redes sociais ainda é embrionária. O principal documento que regulamenta pesquisas em 

ciências sociais, a Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), estabelece os critérios e normas para as pesquisas em ciências humanas e 

sociais nos casos em que os procedimentos metodológicos envolverem a utilização de 

dados diretamente dos participantes ou de informações que os identifiquem. Embora o 

documento não especifique critérios para a condução de pesquisas em redes sociais, 

trata das que utilizam informações de acesso público. Segundo a resolução, não se 

aplicam ao sistema CEP/Conep
15

 pesquisas de opinião pública cujos participantes não 

são identificados, que utilizem informações de acesso público, nos termos da lei 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, ou aquelas que usem informações de domínio público. 

Ainda sobre a Resolução do CSN, em seu artigo 3º são listados os princípios éticos das 

pesquisas em ciências sociais e humanas: a defesa dos direitos humanos e a recusa ao 

autoritarismo nas relações que envolvem os processos de desenvolvimento da pesquisa, 

empenho na ampliação e consolidação democrática e recusa de todas as formas de 

preconceito.  

Dito isso, e considerando que os perfis de Facebook estudados compartilhavam 

com frequências fotos de jovens mortos ou feridos nas ações policiais, endereços dos 

suspeitos sob custódia da polícia e faziam apologia à violência perpetrada pelos agentes 

estatais como um mecanismo legítimo de controle do crime, optou-se por não consultar 

os proprietários das páginas sobre seu consentimento.  

Um caso recente envolvendo um jornalista da Folha de S.Paulo ilustra os riscos 

envolvidos na condução deste tipo de pesquisa. Em julho de 2012, o repórter André 

Caramante produziu uma reportagem
16

 sobre o ex-comandante da Rota e então 
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candidato a vereador, Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, que usava sua página no 

Facebook para pregar a violência. Após a publicação, o candidato e ex-PM, conhecido 

como Coronel Telhada, publicou um texto em resposta à matéria em que chamava o 

jornalista de “defensor de bandidos”. Depois de uma série de ameaças, inclusive à sua 

família, o repórter teve de mudar para os Estados Unidos com os filhos e a esposa
17

.  

Diante das questões apresentadas e dos riscos potencialmente envolvidos, optou-

se nesta tese por um percurso metodológico que preservou a pesquisadora e os 

participantes. Desse modo, os autores das postagens no Facebook não foram 

identificados e não foram reproduzidos textos literais, de modo a evitar que sejam 

encontrados em sites de busca.   

 

A Seleção da Amostra 

 

O critério para seleção da amostra no Facebook foi o da quantidade de seguidores. 

A hipótese então colocada foi a de que os policiais com o maior número de seguidores 

seriam aqueles com maior capacidade de disseminar suas mensagens e, portanto, os que 

mais interessavam para compreender como os policiais interpretavam seu cotidiano de 

trabalho, os valores postos e sua relação com o mundo. Desse modo, foram 

selecionados os perfis com ao menos 100 mil seguidores, ou seja, que eram tidos como 

populares no momento de desenvolvimento da pesquisa – alguns atingiram a marca de 1 

milhão de seguidores. Para se ter uma ideia do que isso significa, na mesma rede social, 

a página da Anistia Internacional no Brasil tem 260 mil seguidores; a da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo tem pouco mais de 850 mil; a do Coronel Telhada, PM 

aposentado e eleito deputado estadual em 2014, com a segunda maior votação de São 

Paulo, tem 1,1 milhão; e a do jornal O Estado de S. Paulo, 3,4 milhões
18

. Significa dizer 

que policiais que ocupam funções como cabo, sargento ou tenente atuando no nível de 

rua (LIPSKY, 2010), são tão ou mais populares nas mídias sociais quanto uma das 

maiores organizações de direitos humanos do país ou que a própria organização a que 

são vinculados. 
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Durante o período de estágio sanduíche, a análise desse material foi bastante 

discutida com os colegas do Centro de Estudos Latino Americano da Universidade de 

Cambridge (Centre of Latin American Studies da University of Cambridge). Além das 

questões éticas envolvidas no uso de material proveniente das redes sociais, ainda que 

de perfis públicos, um outro dilema me incomodou por muitos meses no percurso da 

pesquisa: como lidar com os suspeitos e vítimas que apareciam nas fotos e filmagens 

postadas por esses policiais? Imagens de jovens com ferimentos, faixa na cabeça e 

ensanguentados misturavam-se a homenagens à Polícia Militar, referências a Deus e a 

fotos de crianças fardadas.  

A opção foi realizar uma análise descritiva do material coletado, sem incluir neste 

texto qualquer imagem que pudesse expor as pessoas sob custódia da polícia. Desse 

modo, o capítulo que analisa os dados coletados nas mídias sociais contém algumas 

imagens coletadas, mas sem expor o nome do policial que a postou nem o rosto dos 

suspeitos ou vítimas da ação policial. 

 

ENTREVISTAS COM EX-POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR 

HOMICÍDIO 

 

Como última etapa da pesquisa, foram entrevistados ex-policiais militares 

sentenciados por homicídio doloso e que cumpriam pena no Presídio Militar do Estado 

de São Paulo, Romão Gomes. Essa etapa só pôde ser viabilizada a partir de autorização 

da justiça militar, bem como do comando do presídio. Importante destacar que, apesar 

das dificuldades envolvidas na realização de pesquisas em instituições totais, como as 

prisões (GOFFMAN, 1974; BECKER, 1993; DIAS, 2011; ADORNO, 1991), tanto a 

justiça militar quanto o comando prisional foram extremamente abertos à ideia da 

pesquisa e não ofereceram qualquer resistência ao seu desenvolvimento. 

Segundo Goffman (1974), instituições totais são instituições fechadas, nas quais 

são estabelecidas barreira às relações sociais com o mundo externo, intensificando as 

relações entre seus membros, por vezes com a restrição ou proibição de saída em termos 

físicos, como nas prisões. Tanto as prisões como as organizações policiais são 

consideradas instituições totais, administradas por uma racionalidade única, em que 

regras e obrigações são cumpridas conjuntamente, o que favorece a padronização de 

comportamento, o controle social, e impede a ocorrência de valores ou atitudes 
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contraditórias, fortalecendo a coesão interna (RIBEIRO et al., 2005; OLIVEIRA JR, 

2007).  

Dito isso, é possível afirmar que os entrevistados vinham de uma experiência 

dupla em instituições totais: todos tinham sido policiais militares, foram expulsos após a 

condenação por homicídio doloso e cumpriam pena no presídio militar no momento de 

realização desta pesquisa. Além dos internos, categoria nativa utilizada para descrever 

os policiais presos no Romão Gomes, também foram entrevistados policiais que 

atuavam no dia a dia da gestão prisional. 

A seleção dos entrevistados foi um dos principais desafios envolvidos nessa etapa 

do estudo, já que não foi possível o acesso à relação de todos os nomes de internos 

condenados por homicídio cumprindo pena naquele momento. Ao mesmo tempo, como 

qualquer pesquisa conduzida dentro de uma instituição prisional, esta dependeu de 

algum modo de um filtro produzido pelos funcionários da administração do presídio, 

responsáveis pela intermediação entre a pesquisadora e os internos. 

Becker (1993) destaca dois fatores críticos ao debater os limites de se trabalhar 

com encarcerados. De um lado, a amostra pode ser ruim e conter algum viés, já que é 

possível supor que aqueles indivíduos que foram presos diferem dos demais em algum 

aspecto importante, o que levou ao seu fracasso; de outro, é provável que suas falas 

estejam influenciadas pela prisão e, portanto, não ajam mais como o fariam em seu 

habitat natural, reagindo de modo completamente diferente. 

Apesar das limitações postas, é importante ressaltar que poucas chances se 

colocariam para acessar os dados primários que não entrevistando aqueles que 

cumpriam pena no presídio. Nesse contexto, ficou acordado com a direção prisional que 

seriam dois os critérios definidores para a seleção dos entrevistados: 1) terem os 

internos sido sentenciados por homicídio doloso, conforme recomendação do juiz 

militar que autorizou a pesquisa; e 2) os internos precisavam aceitar participar da 

pesquisa. 

A partir daí um oficial foi indicado como meu interlocutor, assumindo a 

responsabilidade pela intermediação da minha relação com os potenciais entrevistados. 

Esse oficial não hesitou em me disponibilizar um espaço para realizar as entrevistas, e 

nomeou um interno que trabalhava na seção para me apoiar na logística. Convivi com 

esse interno, meu primeiro entrevistado, ao longo de todo trabalho de campo, travando 

diálogos e reunindo muito mais informações do que apenas uma entrevista poderia 

viabilizar. 
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Todas as entrevistas foram realizadas na ala de uma seção administrativa do 

presídio, na qual atuavam cerca de 15 policiais militares e apenas uma civil. A maior 

parte das entrevistas foi realizada sem qualquer policial por perto, de modo que os 

entrevistados puderam ficar à vontade para falar, inclusive sobre sua rotina no presídio. 

Contudo, três delas foram comprometidas pela presença de muitos policiais na sala ao 

lado. Foram entrevistados 16 internos a partir de um roteiro semiestruturado, construído 

por meio da análise dos demais dados coletados. O roteiro, que foi sendo alterado e 

adaptado no decorrer das conversas, trazia questões relativas ao contexto familiar, 

ingresso na PMESP, carreira e cotidiano de trabalho, relação com outros atores do 

sistema de justiça criminal, com a sociedade e com a “criminalidade”, as ocorrências de 

“resistência” e o evento que os levou à condenação.  

Cada uma das entrevistas durou em média duas horas e meia; nenhuma foi 

gravada por opção da própria pesquisadora, que entendeu que a presença de um 

gravador constrangeria os entrevistados e poderia representar uma barreira às conversas 

travadas. Sendo assim, foi feito uso de um caderno de campo, onde tudo o quanto 

possível foi anotado durante as entrevistas, complementadas com anotações sobre 

impressões gerais ao fim de cada uma delas. É claro que a gravação do material teria 

permitido um aproveitamento maior do material, sendo possível registrar com mais 

clareza suas expressões faciais, pausas, risos, reticências e outros aspectos carregados de 

sentidos que não podem ser ignorados (ADORNO, 1991). Paradoxalmente, como dito, a 

presença do gravador diante de conversas sobre temas tão complexos e tidos como 

secretos, entre os quais o processo de socialização em unidades especiais e o 

envolvimento em homicídios, poderia representar uma barreira. 

As entrevistas podiam ser realizadas entre segunda e sexta-feira, das 9 às 12 horas 

e entre 14 e 17 horas, seguindo as normas do presídio. Isso significou que em cada 

período eu só podia realizar uma entrevista e aguardar por duas horas o próximo 

entrevistado, o que acabou propiciando alguma convivência com os funcionários da 

seção administrativa e com os internos que lá atuavam, entendendo melhor seu 

cotidiano de trabalho.  

A escuta de relatos (por vezes detalhados) de homicídios praticados por esses 

homens quando eram policiais e a condição de pesquisadora exigiram que eu assumisse 

uma postura o mais isenta possível nas escutas, sem verbalizar julgamentos ou opiniões 

próprias, o que frequentemente foi desafiador. Por outro lado, reconhecer a humanidade 

desses homens, cheios de sonhos, desejos e projetos de vida também foi surpreendente e 
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me ajudou a desconstruir pré-conceitos. Como afirma Adorno (1991), definitivamente o 

meu objeto foi sendo construído ao longo da pesquisa. 
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1  A POLÍCIA E O USO DA FORÇA 

 

 “Bota na conta do papa”. A frase do personagem Capitão Nascimento em Tropa 

de Elite ganhou fama após o sucesso do filme, que narra o cotidiano de um policial 

militar do Rio de Janeiro que comanda o Bope, unidade de operações especiais e 

responsável por ações de alta periculosidade. O filme, lançado em 2008 e dirigido por 

José Padilha, é baseado na obra de Luiz Eduardo Soares, André Batista e Rodrigo 

Pimentel, todos com vasta experiência no dia a dia da segurança pública fluminense. 

Capitão Nascimento é uma espécie de versão tupiniquim de Harry Callahan, 

personagem imortalizado por Clint Eastwood no filme Dirty Harry (Perseguidor 

implacável, no Brasil), na década de 1970. No filme norte-americano, Harry é um 

policial conhecido por seus métodos nada ortodoxos no combate ao crime, tendo sempre 

uma justificativa nobre para suas ações. A versão brasileira de Harry, o Capitão 

Nascimento é muito mais “dirty” e explícita em relação às estratégias utilizadas para o 

que os personagens chamam de “fazer justiça”, desafiando todas as leis e aparatos 

estatais. Permeado por torturas e execuções de suspeitos nas favelas cariocas, o filme 

mostra a busca de um policial que acredita que a guerra às drogas é o único meio de 

livrar o mundo do crime – e especificamente do criminoso. 

Apesar de conter uma forte crítica ao modelo bélico de enfrentamento ao crime 

perpetrado pelas forças policiais, Tropa de Elite dividiu as opiniões da crítica
19

. Parte o 

classificou como fascista, dizendo que fazia apologia à violência da polícia heroificando 

o personagem principal; parte dos expectadores vibrou com as cenas de tortura e 

arbitrariedades cometidas pelos policiais. Imortalizado também como uma espécie de 

Macunaíma
20

 do século 21, Capitão Nascimento é a expressão do anti-herói 

contemporâneo, guiado por princípios nobres e extremo estoicismo, aplaudido e 

admirado mesmo cometendo uma porção de violências e ilegalidades durante o 

percurso. O personagem figura no imaginário social como o arquétipo do bom policial, 

e muitos daqueles que ingressaram nas polícias reconheceram nele seus sonhos e 
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aspirações: tornar-se um homem da lei e combater o crime, ainda que isso implique 

“trocar tiro com traficante”.  

Talvez um dos pontos mais sensíveis dessa ilusão sobre o fazer polícia seja, para 

além de todas as ilegalidades que o Capitão Nascimento e seus subordinados cometem 

no filme, o fato da tarefa de “combater o crime” corresponder a apenas a um pequeno 

percentual da atividade policial. Embora a ideia corrente no imaginário social seja a de 

que a função da polícia é o controle do crime, na prática o que ela efetivamente faz no 

seu cotidiano é o controle da (des)ordem pública (SKOLNICK, FYFE, 1994; BAYLEY, 

1985; MANNING; 1997; BAYLEY, SKOLNICK,2002; REINER, 2004). E essa 

atividade dificilmente se assemelha ao que mostram os filmes de ação.  

Em um país como o Brasil, que convive historicamente com altos índices de 

violência e de violações de direitos
21

, é recorrente o discurso de que “bandido bom é 

bandido morto”, legitimando ações arbitrárias e ilegais por parte das instituições 

policiais. Ao mesmo tempo em que é chamada a agir, muitas vezes fora dos parâmetros 

legais, paradoxalmente, não raro, tem sido vista pela população como ineficiente e 

violenta, o que fica evidente nas baixíssimas taxas de confiança e aprovação do seu 

trabalho
22

.  

Diante do exposto, talvez o ponto de partida a ser aqui considerado seja: qual é 

afinal o mandato policial? Dito de outra forma, qual é a função da polícia e como os 

policiais empregam no dia a dia a autoridade legal que sustenta a sua prática? Existe 

uma coincidência entre o que o Estado brasileiro define como sua missão, as 

expectativas que a população nutre em relação à sua atuação e o que os próprios 

policiais concebem como sua incumbência? Longe de ter respostas para todas essas 

questões, elas servem mais como uma provocação desta tese, que investiga a 

persistência de um alto padrão de uso da força letal na PMESP. E falar sobre uso da 

força implica em refletir sobre o mandato policial porque essa é a razão de ser dessas 

organizações: é a possibilidade de exercício da força física de forma legal e legítima que 

torna a polícia a instituição responsável pela manutenção da ordem pública. 

 

1.1 MANDATO POLICIAL 

 

                                                 
21

 Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que o país registrou 61.283 mortes 
violentas intencionais em 2016, recorde histórico (FBSP, 2017). 
22

 A pesquisa ICJBrasil da Fundação Getulio Vargas indica que apenas 25% da população brasileira 
confiam no trabalho das polícias (GV DIREITO, 2016). 
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A literatura especializada tem definido a polícia a partir das atividades que 

desempenha e representa. Monjardet (2002) afirma que a polícia é a instituição 

responsável por possuir, mobilizar e regular o emprego da força nas relações sociais 

internas, ao passo que Bittner (2003, p. 138) a define como um “[...] mecanismo de 

distribuição de força coercitiva não negociável, empregada de acordo com os preceitos 

de uma compreensão intuitiva das exigências da situação”. Para Bayley (1994), a polícia 

moderna deve ser definida como um conjunto de pessoas que recebem autorização de 

um grupo de cidadãos para regular as relações interpessoais em um determinado 

território através do uso da força física. Nessa perspectiva, ela teria dois elementos 

essenciais ao cumprimento de sua função: a autoridade necessária para intervir quando 

for imperativo restaurar a ordem pública e o simbolismo da justiça que representa ao 

atuar na investigação e esclarecimento de crimes. 

A origem do policiamento moderno profissional é a Polícia Metropolitana de 

Londres, criada em 1829 por Sir Robert Peel, então primeiro-ministro do Reino Unido. 

A visão mais ortodoxa sobre sua criação afirma que sua concepção surge da necessidade 

de garantir a ordem pública em meio às revoluções urbana e industrial. As polícias de 

então eram consideradas um mecanismo fraco de aplicação da lei, corruptas e pouco 

eficientes, exigindo reformas por parte do Estado. Nesse contexto teria sido idealizada 

uma organização racional, profissional e burocrática direcionada por uma política de 

policiamento preventivo e manutenção da ordem pública adequada aos novos tempos 

(STEAD, 1977).  

Alguns autores têm se contraposto a essa visão afirmando que o elemento 

propulsor para a criação da nova polícia foi a consolidação do sistema capitalista, que 

alterou substancialmente as relações sociais e as condições de vida nas cidades. Com o 

desenvolvimento do capitalismo as cidades inglesas passaram a sofrer cada vez mais 

com a pauperização, miséria e epidemia de crimes, exigindo da polícia um processo de 

profissionalização que permitisse regular e estabilizar os conflitos entre as classes e 

grupos sociais conflitantes, servindo inclusive como alternativa ao uso do Exército e das 

milícias que orientavam suas ações pelo uso da força extrema (REINER, 2004; 

BAILEY, 1994). Essa perspectiva se diferencia da visão mais clássica sobre o 

surgimento da polícia porque desconstrói a ideia de que a profissionalização teria se 

dado em função da necessidade de dar eficiência ao Estado, vinculando-a à contingência 

de controle social. 
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Seja como for, e independente da definição de polícia que se assuma, o traço 

definidor das organizações policiais é, por excelência, a possibilidade de usar da força 

física como um mecanismo de administração dos conflitos sociais. E, embora a noção 

de Bittner (2003) aparente ser um tanto subjetiva quando afirma que determinar a 

quantidade de força necessária vai depender de uma compreensão intuitiva da situação, 

na prática é exatamente isso que está posto na discricionariedade policial. Ao fim e ao 

cabo, cabe ao policial que está na ponta decidir quais meios, instrumentos e intensidade 

de força vai dispender para controlar determinada situação.  

Em realidade, o uso da força por parte dos policiais não se mostra apenas durante 

confrontos ou prisões, mas está posto por antecipação: é a possibilidade de usá-la que 

faz com que um cidadão recorra à polícia para solucionar um problema (MUNIZ et 

al.,1999). Nesse sentido, a presença de um policial fardado na rua por si só já é a 

demonstração de uso da força do Estado, ainda que simbólica, uma vez que a ameaça da 

força que esse agente carrega informa aos que estão ao redor os limites do que pode ou 

não ser feito. 

Mas a posição que a polícia ocupa na sociedade coloca-a também em uma 

constante zona de ambiguidade porque ao mesmo tempo que deve garantir direitos e 

proteção, é responsável pela repressão, sendo por muitas vezes temida
23

. E, como é de 

esperar, o policial que está no cotidiano de trabalho precisa lidar permanentemente com 

essa tensão e ambiguidade no desenvolvimento do seu trabalho, não podendo ser 

confundida a discricionariedade que o sistema legal lhe confere com a arbitrariedade 

(BRETAS, PONCIONI, 1999). Assim, embora o policial tenha a discricionariedade 

como um elemento inerente à sua função, essa não deveria ser interpretada como um 

cheque em branco para definir quando cabe o recurso à violência em suas ações 

(COSTA, 2004). 

Nesse sentido, Muniz e Proença Jr (1999) defendem que a essência do mandato 

policial reside no exercício do poder coercitivo autorizado pelo respaldo da força física 

de forma legítima e legal. Mas talvez a questão de fundo aqui seja o fato de que o uso da 

força letal também está previsto como uma prerrogativa do mandato policial, desde que 

dentro dos parâmetros da necessidade, legalidade, proporcionalidade, moderação e 

conveniência e para proteção da vida do policial e de terceiros. Como então definir se 

uma ocorrência envolvendo uso da força letal por um policial obedeceu a todos os 

                                                 
23

 Pesquisa produzida pelo Fórum Brasileira de Segurança Pública mostrou que 1/3 dos brasileiros 

afirmam ter medo da Polícia (FBSP, 2017). 
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critérios citados? Como definir a fronteira entre o uso legítimo da força letal, previsto 

no exercício legal da função policial, e o uso ilegítimo da força? O fazer polícia está 

longe de ser uma ciência exata e a resposta a essas questões, em geral, não são simples.  

 

1.1.2 Critérios de mensuração da força letal 

 

Diante do contexto apresentado, pesquisadores e organizações da sociedade civil 

em diversos países têm se empenhado na busca de elementos que auxiliem na 

mensuração do uso da força pelo Estado. Nesse sentido é que foram desenvolvidos 

alguns dos parâmetros de uso da força geralmente utilizados internacionalmente para 

mensurar se a polícia está utilizando excessivamente a força letal, dentre os quais 

destacamos: 1) a proporção de civis mortos pelas polícias em relação ao total de 

homicídios dolosos; 2) a relação entre civis mortos e policiais mortos; 3) a razão entre 

civis feridos e civis mortos pela polícia, chamada índice de letalidade (LOCHE, 2010; 

CHEVIGNY, 1995; COSTA, 2004; BUENO, 2014). 

O primeiro critério tem por objetivo contextualizar a letalidade da polícia no 

cenário da violência urbana de modo geral (COSTA, 2004). De acordo com ele, um 

território pode aparentemente ter muitos casos de uso da força letal pela polícia, mas 

diante do total de homicídios seu número ser pouco representativo. Ou, ao contrário, o 

número de mortes em decorrência de intervenções policiais pode aparentar ser baixo, 

mas corresponder a um elevado percentual do total de homicídios dolosos, indicando 

que há uso excessivo da força letal pela polícia local (BUENO, 2014). Defendo que este 

é o indicador mais apropriado para mensurar o uso da força, além, é claro, da taxa por 

100 mil habitantes, utilizada em especial na comparação entre diferentes territórios
24

. 

O segundo critério afirma que deve existir uma certa proporcionalidade nas 

mortes de civis e policiais. A partir dessa lógica, quando o número de mortos pelas 

polícias é muito superior ao de policiais mortos, provavelmente, a polícia está abusando 

do uso da força letal. Loche (2010) afirma que existe uma dificuldade normativa em 

estabelecer o que seria um grau aceitável de uso da força letal pela polícia, mas que o 

Federal Bureau of Investigation (FBI) trabalha com a proporção de 12 civis mortos para 

cada policial morto e Chevigny (1991), 10 para 1 (BUENO, 2014). Esse indicador 

                                                 
24

 A taxa por 100 mil pode esconder problemas graves no uso da força das polícias porque aparentam 
ser baixas diante dos patamares de violência do Brasil, mas quando em proporção com os homicídios é 
possível jogar luz ao fenômeno de forma mais adequada. 
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parece problemático para mensurar o uso da força letal pelas polícias no Brasil porque 

supõe que todos os casos de mortos pela polícia e de policiais mortos teriam ocorrido 

em situações de confronto, e daí sucederia alguma proporcionalidade. No entanto, 

estudos produzidos no Brasil indicam que cerca de 70% dos policiais brasileiros 

assassinados morrem fora do horário de serviço (FBSP, 2017), em geral no chamado 

“bico” (FERNANDES, 1973). Além disso, os policiais também geram um elevado 

número de mortos quando fora de serviço, o que não necessariamente está vinculado a 

situações de confronto. 

O terceiro critério afirma que, em condições de normalidade democrática, haveria 

um número maior de pessoas feridas do que mortas em ações policiais. Esse é um 

critério bastante difícil de ser avaliado no contexto nacional, seja pela falta de 

estatísticas, seja pelas características particulares destes episódios, que recorrentemente 

não são registrados pelas autoridades policias. Cano (1997) defende que esse é o 

parâmetro mais adequado para mensurar o uso da força pela polícia e que o índice de 

letalidade de sociedades em que essas corporações atuam dentro dos parâmetros legais 

não deveria ser superior a 1, ou seja, não deveria haver mais mortos do que feridos pela 

ação policial. 

Ainda na perspectiva da relação entre mortos e feridos em ações policiais, talvez o 

elemento fundamental para aferi-la diga respeito à decisão de usar ou não a arma de 

fogo para controlar determinada situação. Isso porque ao decidir pelo uso da arma de 

fogo o policial está optando necessariamente por produzir o resultado letal. Se 

considerarmos, por exemplo, as premissas contidas no método Giraldi de tiro 

defensivo
25

, na escala de uso progressivo da força a arma de fogo é a última opção, 

devendo ter por objetivo evitar a morte de um terceiro ou de si próprio. E nos casos em 

que ela é necessária, devem ser feitos dois disparos na região do abdômen do opositor. 

Isso significa que não existe, segundo o protocolo de ação policial, a ideia de atirar em 

regiões como o braço ou a perna apenas para ferir o opositor, porque a decisão de usar 

da arma de fogo necessariamente vai desencadear o resultado morte
26

. 

                                                 
25

 Criado pelo Coronel Nilson Giraldi da PMESP, em 1999, consiste em um conjunto de orientações 

práticas que procuram condicionar o policial, diante de uma situação altamente estressante, a dar 

respostas racionais à situação de conflitos. Para tanto, introduz parâmetros para controlar o uso excessivo 

da força e da arma de fogo. O método é reconhecido como boa prática pelo Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha, tendo sido adotado por diversas polícias estaduais e guardas municipais por todo o Brasil e na 

América Central (PINC, 2011). 

 
26

 “Se for para matar está errado. Se for para não matar também está errado. O policial treina e dispara 

para fazer cessar ação de morte do agressor contra a sua vítima; uma vez cessada essa agressão o policial 
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A escala de uso progressivo da força adotada no método Giraldi prevê seis fases. 

A 1ª fase consiste na presença do policial fardado, sozinho ou com a equipe, na rua, 

viatura ou qualquer que seja a situação, fazendo uso de sua força simbólica ou verbal; a 

2ª é o policial de posse de sua arma, em “posição de saque”; a 3ª é o policial com a arma 

na posição sul, mas com o dedo fora do gatilho, jamais dentro da viatura (a arma só 

deve ser manuseada com o policial em solo); a 4ª consiste no policial já com a arma em 

posição de alerta, mas ainda com o dedo fora do gatilho; na 5ª o policial está com a 

arma na posição de tiro, ainda com o dedo fora do gatilho; e na 6ª fase o policial faz o 

disparo se estritamente necessário (GIRALDI, 2013).  

Skolnick e Fyfe (1993) defendem que o ponto mais crítico para determinar se 

houve violência ou não por parte de um policial reside justamente no escalonamento 

progressivo do uso da força: o quanto de força e quais instrumentos um policial deve 

mobilizar em cada uma das situações em que se vê envolvido no seu cotidiano? Como 

diferenciar o uso legítimo da força de um episódio em que ela envolve o emprego de 

violência? Os treinamentos e procedimentos operacionais padrão (POP) adotados por 

diversas polícias no Brasil, a exemplo do método Giraldi, têm por objetivo subsidiar os 

policiais com os conhecimentos necessários para dar respostas adequadas a esta questão.  

 Nesse sentido, uma possibilidade apontada aqui para mensurar o uso da força 

letal das polícias militares no Brasil diz respeito à proporção de civis mortos em relação 

ao número de prisões e apreensões em flagrante. Esse critério pode não ser adequado 

para outras realidades, mas como no Brasil e especificamente em São Paulo a maior 

parte das prisões decorre das prisões em flagrante, que o volume de prisões em flagrante 

é enorme e estimulado pelos indicadores de produtividade policial, e que estas ocorrem 

a partir da interação da Polícia Militar com o suspeito, aferir quantas mortes acontecem 

em relação ao número de prisões e apreensões de adolescentes em flagrantes pode 

constituir um mecanismo relevante. O gráfico abaixo apresenta a taxa de pessoas mortas 

pela PMESP a cada 1.000 prisões e apreensões de adolescentes realizadas entre 2004 e 

2016. Os picos no gráfico indicam um padrão de interação mais violento da polícia 

militar com os suspeitos nos anos de 2004, 2006 e 2014. No ano de 2014 a curva de 

letalidade policial apresentou um crescimento abrupto em relação aos anos anteriores e 

o gráfico indica que as interações entre a polícia e os suspeitos se tornaram mais letais. 

                                                                                                                                               
suspende, imediatamente, os disparos. A morte poderá até ocorrer, mas essa não é a finalidade. Acertar 

braços e pernas? Demagogia! Utopia! Próprio de quem não tem a mínima ideia do que seja um confronto 

armado. Durante um confronto armado não há como escolher pontos de acerto no agressor; dispara-se na 

direção da sua silhueta” (GIRALDI, 2013, p. 26). 
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No ano de 2006 embora a estatística oficial de letalidade não apresente 

crescimento, a crise motivada pelo “salve geral” do PCC que desencadeou a morte de 

diversos policiais e agentes penitenciários pode explicar o padrão de interação mais 

violento que a média.  Já para o ano de 2004 algumas questões podem ser levantadas 

para explicação do alto padrão de interações violentas mesmo diante da redução das 

“resistências” em relação a 2003. No ano anterior os policiais militares que integravam 

o Grupo de Repressão e Análise dos Delitos de Intolerância (GRADI) do Ministério 

Público do Estado fizeram uma emboscada a um ônibus na Rodovia Castelo Branco que 

levava membros do PCC e todos os 12 passageiros foram mortos. O episódio pode ser 

um antecedente que estaria influenciando o padrão de uso da força dos policiais que 

atuam na ponta. 

 

Gráfico 1 - Taxa de mortos pela PMESP a cada 1.000 prisões/apreensões em 

flagrante. Estado de São Paulo, 2004 a 2016 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da CAP/SSP. 

 

O gráfico 2 apresenta a taxa de mortos pela PMESP a cada 1.000 prisões de 

adultos e a cada 1.000 apreensões de adolescentes no Estado de São Paulo entre 2013 e 

2016. Os dados indicam que os adolescentes são mais vitimados que os adultos nas 

interações com os policiais, reforçando o componente etário como forte variável 

explicativa para a violência policial. Mais dados sobre o tema serão apresentados na 

última seção desse capítulo. 
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Gráfico 2 - Taxa de mortos pela PMESP a cada 1.000 prisões e apreensões em 

flagrante, por faixa etária. Estado de São Paulo, 2013 a 2016 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da CAP/SSP. 

 

1.1.3 Normativas que regulam o uso da força pelas polícias 

 

A dificuldade em torno do estabelecimento de critérios para uso da força pelas 

organizações policiais também ocorre na esfera legal e mesmo as normativas que 

definem os limites no uso da força pelas polícias ainda são muito genéricos e pouco 

contribuem para essa reflexão. Isto porque mesmo as normativas internacionais
27 

que 

regulam o uso da força pelas polícias, como o documento “Princípios básicos sobre o 

uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei”, da 

                                                 
27

 Os princípios internacionais que orientam o uso da força e da arma de fogo estão expressos nos 

seguintes documentos: 1) Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, 

adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979; 

2) Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei, adotados no XVIII Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o 

Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1999; 3) 

Princípios Orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na 

sua resolução 1989/61, de 24 de maio de 1989; 4) Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, adotada pela Assembleia Geral da ONU em sua XL Sessão, 

realizada em Nova York, em 10 de dezembro de 1984, e promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de 

fevereiro de 1991. Como os documentos foram aprovados durante Assembleia das Nações Unidas, a 

vinculação dos Estados membros é automática e passam a compor as normativas internacionais de 

proteção aos direitos humanos (PINC, 2011).  
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Organização das Nações Unidas (ONU), não diferenciam de forma precisa uso da força 

e violência. Seu princípio quarto estabelece que os responsáveis pela aplicação da lei 

devem utilizar “[...] meios não violentos antes de recorrer ao Uso da Força e armas de 

fogo” (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2013, p. 243), o que, além de ser absolutamente 

vago, desconsidera que procedimentos de negociação, verbalização e técnicas 

defensivas desarmadas são um meio legítimo de utilização da força para a resolução de 

conflitos. 

No Brasil a primeira normativa sobre o tema foi publicada apenas em 2010, na 

Portaria Interministerial 4.226
28

, que dispõe sobre o uso da força pelos agentes da 

segurança pública das polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Força 

Nacional, tendo efeito recomendatório aos Estados e municípios. Formado por 25 

diretrizes, o documento declara que o  uso da força por esses agentes deverá obedecer 

aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e 

conveniência; que os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo 

contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro em perigo 

iminente de morte ou lesão grave; que não é legítimo o uso de armas de fogo contra 

pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, 

não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança 

pública ou terceiros; não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que 

desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente risco 

imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros 

(BRASIL, 2010).  

Pinc (2011) afirma que o documento tem por objetivo preencher uma lacuna em 

relação aos princípios internacionais de uso da força e da arma de fogo por agentes 

encarregados da manutenção da lei. Isso porque, embora as resoluções da Assembleia 

Geral das Nações Unidas tenham efeito vinculante à adesão dos Estados membros, até a 

promulgação da portaria, em 2010, o país não havia formalizado nenhuma normativa 

em território nacional. 

Na esteira da Portaria 4.226/2010, em 2014 foi aprovada a lei 13.060
29

, que 

disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurança 

pública, neste caso em todo o território nacional. Assim como no documento anterior, o 

                                                 
28

 Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/integra-portaria-ministerial.pdf. Acesso em 19 set. 

2017. 

29 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm. Acesso em 

19 set. 2017. 

https://www.conjur.com.br/dl/integra-portaria-ministerial.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm
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texto restringe o uso de arma de fogo nas situações em que pessoa em fuga esteja 

desarmada, ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de 

segurança pública ou a terceiros, e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em 

via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão. A lei também 

determina que os cursos de formação e capacitação de agentes de segurança pública 

incluam em seus conteúdos programáticos o uso de instrumentos menos letais, como a 

teaser (BUENO, 2014). 

 

1.1.4 Uso excessivo da força ou violência? 

 

A fronteira entre o uso da força de forma legítima pelas polícias e o uso abusivo e 

violento é tênue e depende diretamente da forma como determinada sociedade interpreta 

a noção de violência, de modo que estes conceitos e as reações sociais aos episódios 

variam significativamente entre diferentes sociedades (COSTA, 2004). 

Skolnick e Fyfe (1993) propõem uma diferenciação entre uso legítimo da força e 

violência policial que, embora polêmico, pode subsidiar o debate em torno da 

diferenciação entre episódios em que se verifique o uso excessivo da força de 

circunstâncias de brutalidade ou violência policial. Segundo os autores, um ferimento 

grave ou mesmo o resultado morte provocado por um policial pode decorrer do 

despreparo ou do uso excessivo da força na perspectiva do que poderia ser considerada 

uma abordagem “[...] insensível ou incompetente [...]”, mas não necessariamente como 

“[...] conscientemente brutal” (SKOLNICK, FYFE, 1993, p. 37)
30

.  

Dois episódios recentes envolvendo policiais militares registrados em vídeo 

podem auxiliar em uma tentativa de aproximação ao proposto pelos autores. Em 

setembro de 2015 foram divulgadas imagens feitas por um celular que mostravam um 

jovem de 23 anos sendo empurrado por um policial do telhado de uma residência e 

depois, já no chão, sendo morto a disparos de arma de fogo por outros policiais da 

                                                 
30

 Os autores citam o episódio com Rodney King para exemplificar o que seria conscientemente brutal. 

Em 3 de março de 1991, King, então com 25 anos, dirigia por Los Angeles (EUA) após ingerir bebida 

alcoólica em alta velocidade e acompanhado de dois amigos. Ao perceber a situação, a polícia local 

iniciou uma perseguição para deter o veículo de King, que estava em liberdade condicional por roubo. Os 

agentes conseguiram parar em Lake View Terrace, no Vale de San Fernando. Ao descer do carro, King 

levou uma surra, golpes de cassetete e armas de choque elétrico dos policiais, enquanto estava no chão e 

indefeso. O episódio de violência policial foi registrado em vídeo a partir de uma casa próxima, e gerou 

protestos e a indignação da comunidade negra, que há anos denunciava as atitudes racistas e violentas da 

polícia. 
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mesma equipe
31

. Outro episódio gravado em um celular, dois anos depois, mostra um 

carroceiro sendo morto por um policial militar recém-formado em uma rua 

movimentada do bairro de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista
32

. Embora os 

dois casos tenham resultado na morte de um civil e em ambos se verifique claramente a 

possibilidade de se controlar o opositor pela ação policial a partir de outros meios, sem 

necessidade da força letal, eles parecem conter também diferenças importantes para o 

debate que aqui se propõem. 

No primeiro vídeo os policiais envolvidos na ocorrência têm claramente o 

objetivo de executar o suspeito, tanto que, além de empurrarem-no de altura 

considerável, ainda fizeram os disparos com arma de fogo. Já o caso do carroceiro, a 

julgar pelo contexto da ação e a distância entre o policial e a vítima, parece evidenciar o 

auge do despreparo do agente da polícia ao atirar em um senhor que aparentava ter 

problemas mentais e detinha um pedaço de madeira nas mãos. Não se pretende aqui 

relativizar o resultado morte, tampouco dizer que uma ação é “melhor” do que a outra, 

mas os episódios narrados parecem estar de acordo com o que Skolnick e Fyfe (1993) 

chama de “conscientemente brutal” e “incompetente”. Se em ambos os episódios os 

policiais tivessem à sua disposição outros instrumentos menos letais como a teaser, é 

possível supor que os agentes envolvidos no caso do telhado não a substituiriam pela 

arma de fogo, mas talvez aquele que se viu diante do carroceiro a teria utilizado. Ou 

seja, supondo que uma política pública de controle do uso da força pelas polícias fosse 

implementada, a estratégia mobilizada para evitar um episódio de homicídio como os 

aqui narrados poderia ser a mesma para ambos os casos? 

Apesar das diferenças do ponto de vista técnico, vale lembrar que em março de 

2017 os policiais envolvidos no episódio do telhado foram absolvidos por um júri 

popular, não obstante todas as evidências e as imagens indicarem que se tratava de uma 

execução
33

. Já o policial responsável pela morte do carroceiro foi afastado, mas ainda 

não foi julgado. 
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 PM QUE JOGOU SUSPEITO DE TELHADO EM SP DIZ QUE ELE NÃO TINHA COMO DESCER. 

Globo.com, 15 set. 2015. 

 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/09/pm-que-jogou-suspeito-de-telhado-diz-

que-nao-tinha-como-descer.html>. Acesso em Acesso em 19 set. 2017. 
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 VÍDEO REGISTRA MOMENTO EM QUE CARROCEIRO É BALEADO POR PM EM 

PINHEIROS. Globo.com, 13 jul. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/imagem-

mostra-o-momento-em-que-carroceiro-e-baleado-por-pm-em-pinheiros.ghtml>. Acesso em: 19 set. 2017. 
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 JUSTIÇA DE SP ABSOLVE PMs ACUSADOS DE EMPURRAR JOVENS DE TELHADO E 

MATÁ-LO. Uol, 29 mar. 2017. Disponível em: 
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Independente de definir ambos os contextos como episódios violentos ou não, 

contudo, a literatura sobre polícia parece ser unânime ao afirmar que determinar se um 

policial incorreu em violência é bastante difícil e depende da análise de cada caso 

(KLOCKARS, 1996; BITTNER, 2003; CHEVIGNY, 1995). Não à toa, o próprio 

conceito de uso da força física dentro dos limites da legalidade é algo que varia 

substancialmente de acordo com os regimes de governo, crenças e legislações vigentes 

em cada país – vide, por exemplo, o caso filipino
34

. 

Klockars (1996) argumenta que essa dificuldade decorre do fato de que são 

poucas as situações em que um cidadão poderia resistir de forma legal à ação policial. 

Segundo o autor, a legitimidade para o uso da força coercitiva coloca o comportamento 

do policial em uma situação dúbia, já que a abordagem pode ser ao mesmo tempo 

abusiva dos direitos e da dignidade dos cidadãos, mas necessária e apropriada ao 

trabalho policial. Nesse sentido, propõe que a força excessiva seja definida como o 

emprego de mais força do que um policial “habilidoso” (skilled) e bem treinado julgaria 

necessário em uma situação específica. Ele argumenta que a visão de um policial 

altamente capacitado seria o melhor meio de definir a proporcionalidade no uso da 

força, independentemente da situação ser fruto de uma ocorrência com dolo ou da 

inexperiência 
35

.  

Ainda que essa proposta faça sentido do ponto de vista técnico, no limite é a 

justificativa em jogo quando se discute que o Tribunal de Justiça Militar seria a esfera 

mais adequada para julgar os policiais envolvidos em homicídios, já que composto por 

um corpo de profissionais experientes. Ou seja, se a proposta parece bastante adequada 

porque permite que a análise seja feita com vasto conhecimento em torno dos critérios 

operacionais de uso da força e de armas de fogo, reforça ainda mais a ideia de que só a 

polícia estaria apta para avaliar suas ações, condutas e desvios.  

 

                                                                                                                                               
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1870737-justica-de-sp-absolve-pms-acusados-de-

empurrar-jovem-de-telhado-e-mata-lo.shtml>. Acesso em: 19 set. 2017. 
34

 O presidente Rodrigo Duterte, eleito a partir de uma plataforma política que prometia eliminar 

traficantes de drogas e dependentes químicos, tem concentrado esforços nessa política desde que assumiu 

o governo. Estima-se que 8 mil pessoas tenham sido mortas em apenas dez meses, das quais 2.692 por 

policiais. ROSSI, C. Quando o público apoia o morticídio como política. Uol, 23 ago. 2016. Disponível 

em: <https://www.dn.pt/mundo/interior/12-milhoes-de-traficantes-e-toxicodependentes-entregaram-se-a-

policia-filipina-6260089.html 
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morticinio-como-politica.shtml>. Acesso em: 19 set. 2017. 
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 O conceito de Klockars (1996) é o que Mesquita Neto (1999) chama de modelo teórico profissional 

sobre uso da força em sua distinção sobre quatro abordagens possíveis para análise do fenômeno, sendo 

as demais a jurídica, a político-sociológica e a social. 
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1.1.5 Fatores explicativos para a violência policial 

 

Cubas, Natal e Castelo Branco (2015) em análise sobre os fatores explicativos 

para a violência policial na literatura nacional e internacional afirmam existir ao menos 

quatro correntes analíticas que têm se destacados nos estudos acadêmicos: 1) a primeira, 

que inclui os trabalhos históricos e socioculturais, tem como foco o uso político da 

polícia como instrumento de controle das elites; 2) a segunda linha de interpretação 

pauta-se pelas abordagens situacionais, que têm como foco as análises das dinâmicas e 

contextos da violência policial, e em geral são de cunho quantitativo; 3) a terceira chave 

explicativa tem como foco as análises institucionais e organizacionais dos governos e 

das polícias; 4) a quarta abordagem centraliza nos aspectos relacionados às abordagens 

individuais, na tentativa de explicar os casos de violência a partir de características 

como escolaridade, idade ou nível de estresse dos profissionais, desvios de conduta etc. 

A chave analítica que relaciona a violência policial a atributos individuais parece 

ser a mais frágil de todas. Worden (1996) afirma que as características e personalidades 

individuais não parecem ter efeito significativo no uso da força, já que as propensões 

individuais teriam seus efeitos contingenciados por outros fatores, como as 

características organizacionais e situacionais dos encontros entre polícia e cidadãos. De 

modo complementar, os desvios estariam diretamente ligados às oportunidades 

disponíveis aos policiais e, como em geral as vítimas dessa violência são pessoas 

vulneráveis em termos socioeconômicos e frequentemente tidas como de baixa 

credibilidade social, isso funcionaria como um incentivo ao abuso (KRASKA, 

KAPPELER, 1995). 

Mas considerando a natureza e as premissas contidas em seu mandato, a atividade 

policial poderia ser vista como garantia de oportunidade ilimitada para o desvio por 

legitimar condutas que, praticadas por cidadãos comuns, seriam enquadradas como 

crime. Por possuírem o monopólio legítimo da força, os policiais podem usar da força 

letal e alegar estrito cumprimento do dever, além do que suas condutas, via de regra, são 

legitimadas pela ordem legal (KAPPELER, SLUDER, ALPERT, 1994). 

Outros estudos têm sugerido que o uso da força letal pela polícia varia de acordo 

com o risco que o policial percebe em cada território. Nessa perspectiva, a polícia usaria 

mais da força letal em territórios com maiores taxas de homicídio doloso e outros 

crimes graves, estando mais propensa a utilizar da arma de fogo para proteger a si e aos 
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colegas de possíveis ataques em áreas tidas como violentas (PARENT, 2006; STOCK, 

BORUM, BALTZLEY, 1998). 

Outro elemento verificado nos estudos que abordam a violência policial tem a ver 

com a criação de departamentos especializados. Alguns autores argumentam que essas 

unidades poderiam funcionar como espaços de indução ao desvio por potencializarem a 

discricionariedade do policial que atua na ponta, mas em especial por reforçarem o 

isolamento de seus integrantes em relação à outras unidades, dissociando-os do trabalho 

coletivo (KAPPELER et al., 1994; VAN MAANEN, 1973). O tamanho das guarnições 

também tem sido apontado como um fator que influencia nesse contexto. Um estudo de 

Wagner (1980) mostrou que viaturas com dois policiais tinham maior tendência a serem 

violentas nos encontros com o público do que viaturas com apenas um profissional. Um 

estudo da Police Foundation apresentou os mesmos resultados anos mais tarde. No 

Brasil as unidades tático-móvel das polícias militares em geral atuam com três ou quatro 

policiais. 

Algumas pesquisas sugerem que policiais autores de homicídio ou denunciados 

por violência tendem a aparecer em diversos casos, mas que isso não é necessariamente 

determinado pelas características individuais destes profissionais. Uma pesquisa feita 

em Chicago (EUA), em 1983, mostrou que dentre os 435 policiais identificados em 

ocorrências violentas, 107 estavam envolvidos em dois ou mais casos. Mais tarde, o 

estudo também demonstrou que 13 dos 68 policiais alocados em determinada unidade 

policial tinham sido objeto de reclamações ao menos três vezes em um período de dois 

anos (WORDEN, 1996). Outra pesquisa com a Polícia de Los Angeles mapeou 1.800 

policiais denunciados por violência entre 1986 e 1990, dos quais 1.400 por uma ou duas 

reclamações. Mas 183 policiais foram denunciados pelo menos quatro vezes, e 10% 

daqueles com o maior número de denúncias concentravam 27,5% de todas as queixas 

(LAPD, 1991). Em São Paulo, uma ata da Comissão de Letalidade, datada de 2004, 

apresentou um estudo dos autores de “resistência seguida de morte” entre os anos de 

2001 e 2003; concluiu que 962 policiais apareciam apenas uma vez como autores de 

ocorrências com resultado morte, 183 apareciam duas vezes, 44 em três ocorrências, 13 

em quatro, 1 policial em cinco e 3 em seis casos de resultado morte, no período. 

Já nas perspectivas sobre controle da polícia, o papel da justiça criminal em 

processar e julgar policiais envolvidos em ilegalidades e o impacto que a sociedade civil 

organizada e a imprensa podem ter na divulgação de episódios de violência têm sido 
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frequentemente destacados como possibilidades promissoras de regulação do uso da 

força.  

Em relação ao papel da justiça criminal, as evidências indicam que no Brasil esta 

tem exercido um efeito residual já que casos de denúncias de abuso envolvendo 

policiais dificilmente contam com testemunhas, e a palavra dos policiais apontados 

como responsáveis em geral tem mais credibilidade do que a das pessoas que foram 

alvo de suas ações. Pesquisas indicam que os inquéritos de homicídios praticados por 

agentes da polícia geralmente contam com poucas ou nenhuma testemunha, além dos 

próprios policiais envolvidos na ocorrência, e tendem a ser arquivados prontamente pelo 

Ministério Público. Estudo produzido por Sinhoretto, Silvestre e Schlittler (2014) 

analisou 944 casos mortes decorrentes de intervenção policial em São Paulo que 

estavam sendo monitorados pela Ouvidoria da Polícia e verificou que em 94% deles os 

inquéritos policiais foram concluídos sem o indiciamento dos policiais envolvidos. Ou 

seja, a quase totalidade dos casos de homicídios cometidos por policiais não chegou a 

ser denunciada e julgada pela justiça, enquanto apenas 4% dos inquéritos concluíram 

que houve crime de homicídio por parte dos policiais (SINHORETTO, SILVESTRE, 

SCHLITTLER, 2014). Já o estudo de Jesus (2016) mostrou que os discursos policiais 

nos casos de flagrante de tráfico de drogas ganham relevante centralidade nos processos 

judiciais no Brasil já que por serem funcionários públicos os policiais têm “fé pública”. 

Assim, as narrativas policiais acabam sendo recepcionadas como verdade jurídica, 

corroborando o mesmo padrão verificado nos casos de homicídio praticados por eles. 

Em relação ao papel da imprensa, dados produzidos pelo Instituto Datafolha 

podem subsidiar uma reflexão acerca dos impactos que a imprensa e escândalos de 

violência envolvendo por policiais podem provocar nas suas organizações. O instituto 

inclui periodicamente em seus surveys questões que avaliam a percepção da população 

em relação às polícias. Desde 1995 uma das questões frequentemente aplicadas é se o 

entrevistado possui mais confiança ou mais medo das polícias. O gráfico abaixo traz o 

resultado de dez levantamentos produzidos entre 1995 e 2015, alguns dos quais dias 

após episódios que envolveram a PM em denúncias relacionadas a violência. 
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Gráfico 3 - Confiança – série histórica com mais medo do que com confiança 

 

Fonte: Instituto Datafolha. 

 

O primeiro ponto a ser destacado no gráfico diz respeito ao fato de que, ao longo 

dos 20 anos de série histórica, em todos os levantamentos mais da metade da população 

de São Paulo afirmou ter mais medo do que confiança na ação da polícia. De fato, esses 

números parecem ser bastante suscetíveis a episódios de excessos praticados por 

policiais noticiados pela imprensa. O primeiro caso do gráfico refere-se à Favela Naval, 

em Diadema (Grande São Paulo), que em 1997 jogou a Polícia Militar na maior crise já 

vivida desde sua criação. Dias após a divulgações das imagens do soldado Rambo 

executando o mecânico Josino após uma abordagem na favela, 74% dos entrevistados 

afirmaram que tinham mais medo do que confiança na polícia. Apenas 24% da 

população ouvida afirmou ter mais confiança do que medo. Esse momento foi 

considerado uma conjuntura crítica, nos termos de Pierson (2004), e fez com que a 

corporação tivesse de se moderniza, revisando todo o seu currículo e protocolos 

operacionais, sob o risco de ser extinta (BUENO, 2014).  

O segundo episódio destacado no gráfico refere-se a maio de 2006, quando um 

“salve geral” do Primeiro Comando da Capital (PCC) iniciou rebeliões em 73 presídios 

do Estado, dando início ao ataque a funcionários públicos, em especial contra policiais e 

agentes penitenciários. Durante o evento, que desencadeou a maior crise da política de 

segurança paulista, apenas entre 12 e 20 de maio estima-se que 439 pessoas foram 

assassinadas (ADORNO, SALLA, 2007). Os ataques de maio de 2006 resultaram 
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também uma situação de pânico em São Paulo, fechando bancos, escolas e paralisando 

o transporte público por dias. Em meio aos ataques, a sondagem do Datafolha verificou 

que 56% da população tinha mais medo do que confiança na polícia, enquanto 39% 

indicaram ter mais confiança do que medo. 

O terceiro episódio em destaque relaciona-se às manifestações de 2013, que 

assumiram grandes proporções a partir de uma intervenção desastrada da PMESP em 

uma manifestação contra o aumento das tarifas do ônibus na capital paulista. A ação 

deixou diversos feridos, a maioria estudantes e alguns jornalistas que cobriam o evento. 

A truculência da PMESP durante as manifestações desencadeou uma onda de protestos 

em todo o país. Apesar do ocorrido, a ação policial dividiu a sociedade, que colocou em 

xeque os métodos dos manifestantes, como interromper a circulação nas vias, e causou 

forte debate nas mídias sociais. Nesse caso, verifica-se que 50% dos entrevistados 

declaram mais medo do que confiança na polícia, o menor índice da série histórica, 

possivelmente porque as vítimas da violência policial eram estudantes secundaristas e 

universitários. 

O último levantamento do survey aconteceu em outubro de 2015, logo após as 

grandes chacinas em Carapicuíba e Osasco, cidades da Região Metropolitana de São 

Paulo, deixarem 20 mortos. A chacina foi considerada a maior já registrada no Estado e 

os vídeos de algumas das execuções deixaram suspeitas sobre a participação de 

policiais. Segundo as investigações, os homicídios foram praticados em vingança ao 

assassinato de um policial militar dias antes na região, e contou com a participação de 

seis policiais militares e um guarda municipal, indiciados
36

. Dias após as denúncias 

informarem que policiais estavam envolvidos nas execuções, o levantamento do 

Datafolha indicou que 60% da população tinha mais medo do que confiança na polícia, 

maior valor desde 2009. Os resultados indicam que a opinião pública é sensível aos 

casos de violência policial noticiados pela imprensa, e aqueles que conectam o policial a 

execuções ou ações arbitrárias provocam maior temor na população.  

Outra ata de reunião da Comissão de Letalidade da SSP/SP discute essa 

possibilidade a partir de um estudo sobre o impacto da morte de Flavio Ferreira 

Sant’Anna, um dentista negro que morreu após uma intervenção da polícia militar que 

                                                 
36

 TOMAZ, K. Polícia conclui caso da chacina na Grande SP e indicia 6 PMs e 1 GCM. Globo.com, 18 dez. 
2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/policia-conclui-caso-da-chacina-
na-grande-sp-e-indicia-6-pms-e-1-gcm.html>. Acesso em: 19 set. 2017. 
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“o confundiu” com o autor de um roubo, em fevereiro de 2004. Segundo o documento 

produzido pela CAP: 

Os casos de resistência seguida de morte caíram significativamente no 

Estado, tanto em serviço (fevereiro de 2004) como fora de serviço 

(março de 2004). Juntas, a queda (sic) é de 24 casos a menos por mês. 

A queda ocorreu depois do episódio da morte do dentista negro Flavio 

Ferreira Sant’Anna, em de fevereiro de 2004, que gerou um impacto 

na polícia e provocou a reavaliação dos procedimentos de abordagem 

(SÃO PAULO, 2008). 

 

Apesar do impacto que a imprensa pode gerar no uso da força empregada pelas 

polícias, a ideia de que esses casos emblemáticos possam servir por si mesmos como 

um mecanismo de controle apresenta dois problemas fundamentais: 1) o primeiro é que 

constitui um mecanismo de controle reativo, ou seja, seu potencial de evitar novos casos 

seria apenas após a morte de algum civil, sendo portando limitado; e 2) assim como no 

episódio da Favela Naval, a vítima da ação policial era comprovadamente um 

trabalhador, o que sensibilizou a opinião pública. Em sendo a maioria das vítimas da 

ação policial jovens com inserção precária no mercado de trabalho, e possivelmente já 

envolvidos em alguns tipos de delito criminal, no lastro da máxima de que bandido bom 

é bandido morto, a repulsa a estes episódios tende a ser menor.  

Levantamento produzido pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, revelou que 50% concordam com a ideia de que “bandido bom é 

bandido morto”, enquanto 47% afirmam discordar. Considerando a margem de erro, de 

3 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico, na evidência de 

uma sociedade fraturada e que tem dúvidas sobre o papel que a polícia deve exercer na 

administração de conflitos sociais. Neste contexto, o cenário brasileiro é paradoxal pois, 

ao mesmo tempo em que diversos surveys apontam para uma desconfiança generalizada 

da população em relação às polícias e à justiça, apresentando índices que chegam, no 

máximo, a 30% de confiança (JUNIOR, ALENCAR, 2015; CUNHA et al., 2015; 

SENASP, DATAFOLHA, CRISP, 2012), a desconfiança em relação às forças policiais 

não significa que não haja apoio por parte da população às ações arbitrárias e abusivas 

dos agentes do Estado. 

Flanagan e Vaughn (1996) ressaltam a necessidade de entender e explorar em que 

medida a mídia pode impactar a opinião pública através de filmes, séries ou ainda pela 

cobertura jornalística exaustiva de dado evento. Há duas possibilidades levantadas para 

analisar o resultado das pesquisas: ou a percepção pública sobre violência é mais grave 
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do que a realidade de fato (e, neste caso, se fazem necessárias campanhas para que a 

população conheça melhor o trabalho das polícias) ou a percepção pública corresponde 

à realidade, o que indica que o problema da violência policial é grave e são necessárias 

mudanças organizacionais e estruturais no modo como a corporação conduz suas 

operações. Os autores argumentam que o mais provável é que ambas as conclusões 

sejam válidas, ou seja, que o abuso de força é de fato um problema a ser considerado, 

mas que a percepção desse problema é exagerada, especialmente entre determinados 

grupos.  

Ainda sobre os limites do controle da atividade policial, Skolnick e Fyfe (1993) 

argumentam que a tendência ao insulamento que seria inerente à cultura policial 

constitui um dos fatores que obstaculizam seu controle e potencializam o uso da 

violência, em especial se à sua frente houver um líder carismático que enxerga isso 

como um ativo político. Para ilustrar essa afirmação os autores citam o exemplo de J. 

Edgar Hoover à frente do FBI. À medida que a organização se torna mais distante da 

sociedade e das demais instâncias estatais, a corporação desenvolve suas próprias 

normas e códigos, assim como um senso de solidariedade e camaradagem interna que 

reforçam a ideia de que os problemas e desvios de qualquer ordem são resolvidos 

exclusivamente no âmbito da organização, sem a necessidade de prestar contas a 

ninguém. 

Chevigny (1995) também discute os limites dos controles ao afirmar que o nível 

de violência policial está relacionado à estrutura sociopolítica. Sob essa perspectiva, 

países com tradição de pouco respeito aos direitos humanos e nos quais o justiçamento 

privado coloca-se como prática sem nenhum tipo de punição tornam-se locais 

privilegiados para o desenvolvimento de uma cultura policial orientada pela violência 

em suas ações, ainda mais se as suas corporações forem organizações militares que se 

reconhecem enquanto tal, em detrimento de uma força a serviço de um governo civil 

(CHEVIGNY, 1995). 

No Brasil, os estudos sobre polícia e violência avolumaram-se, sobretudo a partir 

dos anos 1980, com a transição para o regime democrático. Menos focados em questões 

técnicas ou procedimentais das polícias, duas questões principais mobilizaram os 

cientistas sociais dedicados a investigações sobre violência e crime: 1) buscava-se 

compreender as crescentes taxas de criminalidade e de violência, suas possíveis 

variáveis explicativas e sua relação com a pobreza, desigualdade socioeconômica e 
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exclusão socioespacial; e 2) compreender quais os efeitos da redemocratização política 

na atuação das instituições policiais e do sistema de justiça criminal. 

Pinheiro (1982), Paixão (1982) e Kant de Lima (1995) são alguns dos autores 

pioneiros nos estudos sobre polícia e os efeitos de suas práticas de controle do crime, 

em especial no processo de redemocratização do Estado brasileiro. Ao longo dos anos 

1990, diversos autores aprofundam as constatações dos pioneiros, identificando a 

persistência de práticas violentas da polícia e apontando a impermeabilidade dessas 

instituições a reformas e controles externos (MINGARDI, 1992; PAIXÃO, 1995; 

BRETAS, 1997; BRETAS; PONCIONI, 1999; SOARES, 2000). Entre eles destacam-se 

os estudos de Mesquita Neto (1999), Souza (2003; 2004), Tavares dos Santos (1997), 

que apontaram as dificuldades ainda enfrentadas pelas organizações policiais em atuar 

segundo os marcos democráticos e igualitários e de respeito aos direitos civis do 

conjunto dos cidadãos. Já em trabalhos como os de Adorno (1996; 2002) e Zaluar 

(1999) o debate sobre a democracia no Brasil continua passando pela persistência de 

práticas autoritárias nas corporações policiais.  

Pinheiro (1982) defende que o padrão de atuação das polícias no Brasil reflete o 

papel político de controle social e estabilidade dos regimes políticos que as elites 

determinaram às forças estaduais, em especial ao longo do século XX, e que a transição 

lenta para a democracia a partir de 1974 permitiu que o arbítrio e a violência 

continuassem como marca da atuação das forças policiais. Neste sentido, o autor 

argumenta que o padrão de atuação da polícia e seus níveis de violência não devem ser 

considerados como inexoráveis à estrutura social e econômica, afirmando que qualquer 

tentativa de mudança em suas práticas passa necessariamente por uma revisão da 

concepção política de sua existência. Se a polícia existe como uma organização que 

orienta sua atividade ao controle militarizado da sociedade, de que adianta se ater aos 

aspectos técnicos e operacionais?  

Adorno (2002) argumenta que as dinâmicas criminais passaram por 

transformações importantes a partir da década de 1990, com o posicionamento do Brasil 

em redes e rotas criminais internacionais. Contudo, as organizações policiais não 

acompanharam tais mudanças, realizando o controle do crime nos mesmos moldes das 

décadas de 1960 e 1970, marcadas pelo regime ditatorial. As reformas institucionais 

postas em marcha durante a transição democrática, a partir de meados dos anos 1980, 

implicaram algumas mudanças nesse campo, como a reforma no Código Penal e o 

reaparelhamento das agências do sistema de justiça criminal. No entanto, os resultados 



65 

 

obtidos continuaram indicando que o sistema de controle do crime e da violência opera 

de maneira ineficiente. Assim, a percepção social das altas taxas de impunidade teria 

como efeito a descrença dos cidadãos no sistema de justiça, criando condições de 

desenvolvimento do mercado da segurança privada, da apelação a “proteção” de 

traficantes e da resolução privada de conflitos (ADORNO, 2002). 

Caldeira (2000) sugere que, embora o histórico de atuação da polícia brasileira 

seja marcado por episódios de violência e violações de direitos, isso por si só não seria 

suficiente para explicar a persistência desse padrão após a redemocratização do país. 

Assim, a explicação para os níveis de violência perpetrados pelo Estado estaria 

assentada nas opções políticas e administrativas de controle do crime, evidência do 

caráter disjuntivo do processo de democratização no Brasil. Sob essa perspectiva, apesar 

da democratização ter representado um alargamento da cidadania política, também foi 

terreno fértil para a deslegitimação dos direitos civis.  

Diante das considerações feitas até aqui, o leitor deve estar a se perguntar: a 

letalidade na ação policial é, ou pelo menos deveria ser, objeto de preocupação do 

Estado brasileiro? Os números registrados pelas nossas polícias destoam dos verificados 

em outros países? Para tentar aportar algumas respostas a estas questões a próxima 

seção apresenta dados sobre letalidade policial no Brasil e em outros quatro países. 

 

1.2 LETALIDADE POLICIAL EM PERSPECTIVA COMPARADA 

 

O Brasil tem sido frequentemente apontado como um dos países mais violentos do 

mundo. O relatório global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC) mostrou que, embora o país tenha apenas 2,8% da população mundial, 

concentra 11% de todos os homicídios do planeta (UNODC, 2014). Assim, se o Brasil 

não detém a maior taxa de homicídios do mundo, o alto contingente de mortes em 

decorrência da violência nos coloca em uma situação bastante incômoda no cenário 

internacional. 

Diante desse contexto e dos desafios em torno de aferir o uso da força letal 

perpetrada por policiais brasileiros, é relevante colocar ambos os indicadores em 

perspectiva comparada com países que se encontram em situação similar, pior ou 

melhor que a nossa. No gráfico abaixo apresentamos as taxas nacionais de homicídio 

doloso registradas entre 2012 e 2016, comparadas com as taxas de Estados Unidos, 

África do Sul, México e El Salvador.  
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A escolha desses países não foi aleatória. No caso dos Estados Unidos, além de 

ser uma das nações em que o tema da letalidade policial se mostra mais presente tanto 

na academia quanto no debate público, é também a que registra a mais longa série 

histórica de criminalidade violenta nos sites das agências oficiais do governo, ainda que 

até hoje com problemas de notificação. O problema da subnotificação dos casos de 

letalidade policial no país tem sido apontado ao menos desde a década de 1970 por  

Shermann e Langworthy (1979) e permanece até hoje sem solução. A denúncia dos 

movimentos sociais e de direitos humanos em relação a esses dados deu origem ao “The 

Counted”, projeto que compila a partir de notícias da imprensa o número de mortes em 

intervenções policiais. Os dados levantados pelo projeto indicaram 1.146 vítimas fatais 

em decorrência de ações das polícias, valor 160% superior ao registrado na estatística 

oficial. Mas mesmo que se considere os dados produzidos pelo projeto, a taxa em 

perspectiva comparativa com os países aqui sugeridos coloca os EUA como a menor 

taxa de letalidade policial, assim como com a menor taxa de homicídios entre todos os 

selecionados, nunca ultrapassando 5 mortes para cada 100 mil habitantes. 

A escolha por incluir El Salvador na comparação se dá em função de o país ter 

sido apontado nos últimos anos como o mais violento do mundo, com taxa de homicídio 

que ultrapassou as 100 mortes por 100 mil habitantes no ano de 2015, ano em que o 

governo salvadorenho declarou guerra ao crime organizado e ao narcotráfico. No último 

ano da série histórica, El Salvador apresentou taxa de homicídio doloso três vezes 

superior à brasileira. 
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Gráfico 4 - Taxa de homicídio doloso, países selecionados – 2012 a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no South African Police Service, FBI Uniform 

Crime Reporting,, Cristonal e FORNÉ, CORREA, RIVAS, 2017.  

 

 

Já a África do Sul e o México foram escolhidos por apresentarem níveis de 

violência similares aos do contexto brasileiro e sofrerem atualmente com a expansão do 

crime organizado e com o tráfico de entorpecentes. Em 2016, a taxa mexicana foi de 

18,8 mortes para grupo de 100 mil habitantes, 28% menor do que a brasileira, enquanto 

os sul-africanos apresentaram taxa de 34 mortes para cada 100 mil habitantes, 30% 

superior do que no Brasil. 

 Em relação às taxas de letalidade policial, apenas os governos dos Estados 

Unidos e da África do Sul monitoram o fenômeno anualmente e publicam os dados em 

seus sites, o que coloca um desafio a qualquer comparação internacional. Os dados no 

Brasil são coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de pedidos, via 

Lei de Acesso à Informação, às polícias e Secretarias de Segurança Estaduais. No 

México os dados utilizados na análise foram extraídos de um artigo científico que 

contabilizou as mortes pela ação da Polícia Federal, Marina e Secretaria de Defesa 

Nacional (Sedena), também a partir de pedidos via da lei mexicana de acesso à 

informação (FORNÉ, CORREA, RIVAS, 2017). Em El Salvador os dados aqui 
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apresentados foram coletados do site da organização de direitos humanos Cristosal
37

. O 

gráfico abaixo apresenta os resultados de cada país. 

 

Gráfico 5 - Taxa de letalidade policial, países selecionados – 2012 a 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no South African Police Service, FBI Uniform 

Crime Reporting,, Cristonal e FORNÉ, CORREA, RIVAS, 2017.  

 

 

Apesar da fragilidade, os dados de uso da força letal indicam que dificilmente um 

país apresenta taxas de letalidade na ação policial superiores a 2 por grupo de 100 mil 

habitantes, caso verificado no Brasil em 2016. O que mais chama a atenção é o contexto 

salvadorenho, no qual a ação letal perpetrada pelas polícias parece ter explodido com a 

opção governamental de guerra às drogas a partir de 2015, chegando a 9 mortes para 

cada grupo de 100 mil habitantes em 2016. Para se ter uma ideia do que isso significa, a 

taxa de mortalidade por homicídios no estado de São Paulo no ano de 2016 foi de 9,6 

para cada 100 mil pessoas. 

Os Estados Unidos apresentam a menor taxa de mortalidade pela ação policial, 

nunca ultrapassando 0,15 casos por grupo de 100 mil habitantes. Destaca-se aqui o 

contexto norte-americano justamente pela visibilidade que o tema possui historicamente 

no país, cujas polícias frequentemente são apontadas como violentas. 

                                                 
37

 Organização da sociedade civil dedicada a promover os direitos humanos na América Central através 

de pesquisas e advocacy. Mais informações em: https://www.cristosal.org/who-we-are. 
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As taxas de letalidade apresentadas no México não ultrapassam 0,5 mortes por 

100 mil habitantes, mas, se este índice parece baixo, os autores do artigo concluem que 

as evidências mostram o uso excessivo e desproporcional da força letal como padrão de 

comportamento nas polícias mexicanas (FORNÉ, CORREA, RIVAS, 2017).  

No Brasil verificam-se as maiores taxas de letalidade policial dentre todos os 

países comparados, com exceção dos últimos dois anos da série salvadorenha, indicando 

que as polícias brasileiras têm apresentado altos índices de letalidade quando 

comparadas com outras nações. 

A tabela abaixo apresenta a proporção de civis mortos em ações policiais em 

relação ao total de homicídios dolosos registrados em cada ano. Nessa análise Estados 

Unidos e África do Sul se aproximam, já que a letalidade policial representa em média 

3% dos homicídios dolosos de cada país por ano. El Salvador é o quadro mais crítico e 

no qual a letalidade policial chega a representar 10,8% dos casos de homicídio doloso, 

ao passo que o Brasil mostra um crescimento dessa proporção a partir de 2012, 

chegando a 7,8% no último ano da série. 

 

Tabela 1 - Proporção de mortes decorrentes de intervenções policiais em relação 

aos homicídios dolosos 

  Proporção letalidade/homicídios 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Brasil 4,6 4,3 5,8 6,4 7,8 

EUA 3,3 3,8 3,8 3,3 2,9 

África do Sul 4,3 3,7 3,6 3,1 3,7 

México 2,2 1,4 1,5 ... ... 

El Salvador ... 1,9 1,3 5,1 10,8 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no South African Police Service, FBI Uniform 

Crime Reporting, Cristonal e FORNÉ, CORREA, RIVAS, 2017.  

  

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou 5.896 registros de mortes em 

decorrência de intervenções das Polícias Civil e Militar de todo o país, entre os anos de 

2015 e 2016, o que representa 78% do universo das ocorrências registradas no período. 

Os dados encontrados pela organização indicam que as vítimas das ações policiais são 

majoritariamente do sexo masculino (99,3%), jovens (16,6% tinham entre 12 e 17 anos 

e 65,2% entre18 e 29 anos) e negros (76,2% eram pretos e pardos). 

Estudo produzido por Zimring (2017), com dados do primeiro semestre de 2015, 

indica que nos Estados Unidos as vítimas de ações policiais apresentam um perfil 
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bastante similar ao contexto brasileiro. A partir da análise de 500 ocorrências com 

resultado morte envolvendo policiais, o autor concluiu que 95% das vítimas da polícia 

eram do sexo masculino. Em relação ao perfil racial, 51,6% eram brancos não 

hispânicos, 26,1% negros e 16,5% hispânicos. Para se ter ideia do que isso significa no 

contexto norte-americano, a população é formada por 55,7% de brancos não hispânicos, 

12,2% de negros e 16,4% de hispânicos. Assim como no Brasil, os negros estão super-

representados no universo de vítimas da letalidade da polícia. Por fim, em relação à 

faixa etária são verificadas as maiores diferenças em comparação ao contexto brasileiro, 

com 6,7% das vítimas com menos de 20 anos, 29,9% entre 20 e 20 anos, 28,6% entre 30 

e 39 anos e 34,5% acima dos 40 anos (ZIMRING, 2017).  

Os dados apresentados nesta seção nos auxiliam a compreender a gravidade do 

cenário brasileiro em perspectiva comparada e por que o controle e monitoramento do 

uso da força pelas polícias deveria ser estratégia para as diferentes esferas de governo e 

poderes no país. Mas também cabe lembrar que, se servem para ilustrar um padrão 

recorrente e perverso de uso da força letal, os dados não deixam de ser provenientes de 

estatísticas oficiais produzidas pelos governos a partir de uma série de premissas e 

opções em torno do que se quer contar, tema que será discutido no capítulo 4.  

 

1.3 “TEM COR, IDADE E ENDEREÇO”: NOTAS SOBRE AS VÍTIMAS DE 

INTERVENÇÕES POLICIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

A redução dos homicídios no estado de São Paulo mobilizou bastante interesse da 

academia em busca de explicações para uma queda tão acentuada e contínua por mais 

de uma década e meia (FERREIRA, LIMA, BESSA, 2009; NERY; 2016; MANSO, 

2012; PERES et al, 2011; WILLIS, 2013). Até 1999, no entanto, sofria com o aumento 

dos indicadores de criminalidade, em especial os homicídios dolosos, que chegaram ao 

seu recorde quando fizeram 12 mil vítimas em apenas um ano. 

Os motivos apontados para essa redução drástica na violência letal são objeto de 

polêmicas e disputas no campo acadêmico e no debate público. Isso porque um grupo 

de estudiosos e etnógrafos defende que essa redução foi motivada em especial pela 

presença e ação do crime organizado – basicamente o Primeiro Comando da Capital 

(PCC) – regulando a vida nas periferias das cidades paulistas (FELTRAN, 2010; 2012; 

MANSO, 2012; WILLIS, 2013; DIAS, 2009). Segundo essa teoria, o PCC teria sido 

capaz de impor o monopólio privado do exercício da violência física nas prisões e, com 
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o tempo, expandido sua capacidade de mediar conflitos também para as ruas. Se antes 

esses espaços eram dominados por gangues e disputas de diferentes grupos, à medida 

que a facção se tornou hegemônica o crime passou a regular condutas e conflitos do 

cotidiano da sociedade segundo códigos próprios. Assim, uma dívida de droga que anos 

antes inevitavelmente resultaria em um conflito com várias mortes passou a ser 

intermediada pelo PCC através dos “debates” em tribunais formados por membros do 

comando, que decidem em sentença coletiva a punição mais adequada. Essa chave 

analítica destaca o papel que o crime organizado ocupou na mediação e administração 

de conflitos sociais, em detrimento do Estado, e como influencia as próprias dinâmicas 

de sociabilização desses territórios, ao desapropriar os indivíduos da possibilidade de 

solucionar seus conflitos da forma que bem entendem (DIAS, 2009). Bastante polêmica, 

essa teoria tem sido fortemente rechaçada pelos agentes estatais, mas ganha cada vez 

mais adesão na academia e na imprensa. 

Uma outra vertente de pesquisadores tem defendido que, a despeito de o crime 

organizado ter tido algum impacto na redução dos homicídios, esta ocorreu em todo o 

Estado, impossibilitando a afirmação categórica de que teria sido o crime o responsável, 

já que dificilmente ele teria essa capilaridade, especialmente no início dos anos 2000. 

Embora não neguem que o PCC possa ter tido influência na redução dos homicídios, 

destacam a combinação de uma série de políticas públicas implementadas a partir dos 

anos 2000 como os fatores que potencialmente mais influenciaram essa redução 

(FERREIRA, LIMA, BESSA, 2009; PERES et al., 2011; NERY, 2016; LIMA, 2014; 

JUSTUS, KAHN, CERQUEIRA, 2016). 

Nesse sentido, políticas como o fechamento de bares (Lei Seca) (KAHN, 

ZANETIC, 2005; BIDERMAN, DE MELLO, SCHNEIDER, 2007), controle de armas e 

a aprovação do Estatuto do Desarmamento (PERES et al., 2011), mudanças 

demográficas (DE MELLO, SCHNEIDER, 2007), aprimoramento das rotinas de 

trabalho das polícias com a adoção de ferramentas tecnológicas que permitiram mais 

agilidade à sua ação, compatibilização de áreas das polícias Civil e Militar, 

reestruturação do departamento de investigação de homicídios e priorização das 

investigações envolvendo homicidas contumazes (FBSP, 2015), dentre outros, são 

fatores geralmente mobilizados como variáveis que podem ter contribuído para essa 

redução. 

É muito provável que a associação de todas as variáveis indicadas tenha 

favorecido a redução dos homicídios, mas, ainda que alguns tenham prevalência maior 
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nesse processo, é difícil determinar a participação de cada uma. Essa redução, no 

entanto, não foi acompanhada dos números de mortes em decorrência de intervenções 

policiais que, pelo contrário, subiram no mesmo período. Entre os anos de 2001 e 2016 

o estado de São Paulo apresentou redução de 65% no número de vítimas de homicídio 

doloso, passando de 12.475 mortes em 2001 para 4.377 em 2016. Essa redução notável, 

embora mereça ser comemorada, não se traduziu na diminuição das mortes em 

decorrência de intervenções das Polícias Civil e Militar, que passaram de 605 vítimas 

em 2001 para 856 em 2016, incremento de 42%.  

Esses resultados assumem contornos mais intensos quando analisamos apenas os 

municípios que concentram os maiores números de ocorrências de letalidade policial, já 

que neles a redução dos homicídios dolosos foi ainda superior à média estadual. A 

tabela abaixo apresenta a seleção das cidades que concentraram a maior quantidade de 

casos de ocorrências de morte decorrente de intervenção policial (MDIP), categoria 

equivalente à resistência seguida de morte, no período anterior a 2013. Dos 20 

municípios com o maior número de casos em 2016, 15 coincidiam com as cidades que 

apresentaram o maior número de registros em 2001.  

 

Tabela 2: Seleção dos 15 municípios paulistas com os maiores registros de letalidade 

policial em 2001 e em 2016, em números absolutos.  

Municípios 

Letalidade policial Homicídio doloso 

2001 2016 

Variação 

(em %) 2001 2016 

Variação 

(em %) 

Estado 605 856 41,5 12.475 4.377 -64,9 

       São Paulo 343 390 13,7 5.174 844 -83,7 

Guarulhos 30 34 13,3 514 128 -75,1 

Campinas 28 30 7,1 542 115 -78,8 

Santo André 21 19 -9,5 213 38 -82,2 

Osasco 18 23 27,8 330 49 -85,2 

São Bernardo do Campo 16 21 31,3 264 56 -78,8 

Guarujá 9 15 66,7 157 25 -84,1 

Carapicuíba 9 6 -33,3 195 36 -81,5 

Santos 7 8 14,3 103 19 -81,6 

Mauá 7 5 -28,6 184 28 -84,8 

Diadema 5 13 160,0 237 33 -86,1 

São José dos Campos 5 11 120,0 231 74 -68,0 

São Vicente 5 9 80,0 166 20 -88,0 

Praia Grande 4 12 200,0 137 23 -83,2 
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Itaquaquecetuba 4 13 225,0 209 45 -78,5 

Demais municípios 68 247 263,2 3.819 2.844 -25,5 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Coordenadoria de Análise e Planejamento da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Resolução SSP-516/00; Diário Oficial 

do Estado de São Paulo. 

 

 Cidades como São Paulo, Guarulhos e Campinas apresentaram, respectivamente, 

-83,7%, -75,1% e -78,8% de homicídios dolosos no período, ao passo que a letalidade 

da polícia teve crescimento superior a 13% em São Paulo e Guarulhos e de 7% em 

Campinas. Dos quinze municípios selecionados, apenas três tiveram redução no número 

de pessoas mortas em intervenções policiais, mas todos tiveram redução de ao menos 

68% nos homicídios dolosos.  

Quando verificamos a distribuição desses casos em São Paulo hoje, fica evidente 

que o fenômeno não é característico dos seus 645 municípios. Pelo contrário, indica 

concentração da letalidade na capital, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada 

Santista e em algumas regiões no interior do Estado, como em Ribeirão Preto e São José 

dos Campos. Os dados de 2016 permitem verificar que a maior parte das cidades 

paulistas não apresenta nenhuma ocorrência e que 20 municípios concentram cerca de 

70% de todos os casos de mortes decorrentes de intervenções policiais. Uma hipótese 

explicativa segundo alguns entrevistados é a presença do crime organizado nesses 

territórios, que atuariam de forma mais intensa nos hotspots de concentração de 

letalidade da polícia. Ou seja, segundo as explicações oferecidas pelos agentes da 

polícia, a letalidade de sua ação seria uma resposta ao contexto de criminalidade 

organizada que predomina em determinados contextos. 
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Figura 1 - Distribuição territorial das mortes decorrentes de intervenção policial, 

números absolutos. São Paulo, 2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP-SP. 

 

A Figura 2 apresenta as taxas de MDIP na capital no período de 2013 a 2016. O 

primeiro ponto a ser destacado é o agravamento da letalidade na cidade de São Paulo ao 

longo do tempo. Outro dado extremamente preocupante na análise por distrito policial é 

que a taxa de MDIP em DP da periferia da Zona Leste ou da Zona Norte apresentam 

taxa com valores superiores a 10 por grupo de 100 mil habitantes, ou seja, maior que a 

taxa de homicídios média do Estado, que foi de 8,9 em 2016. 

Uma das explicações acionadas pela literatura, e que também mobiliza os 

policiais, é que parte considerável do trabalho de policiamento ostensivo consiste na 

repressão ao crime a partir da tentativa de controle do mercado de drogas e o combate 

ao crime organizado, estratégias que seriam focalizadas em bairros periféricos com altas 

taxas de desorganização social. Nessa perspectiva seria natural que a letalidade policial 

se concentrasse nas regiões periféricas, enquanto os bolsões do centro não apresentam 

ocorrências. Também derivada dessa explicação, a visibilidade gerada nas ações 

reconhecidas como positivas e/ou legítimas no combate ao crime poderia influenciar a 

aceitação da população dos níveis de violência utilizados pela polícia, tornando mais 

palatáveis táticas que não seriam vistas da mesma forma em bairros de classe média. 

Isso por si só funcionaria como um mecanismo de restrição e controle ao uso da força 

policial em determinados territórios (BRUNSON, MILLER, 2006).  
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Figura 2 - Taxa de mortes decorrentes de intervenção policial. Taxa por distrito 

policial na cidade de São Paulo, 2013 a 2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP-SP. Estimativa populacional por DP 

produzida por Marcelo Batista Nery (2016) com dados da Fundação SEADE. 

 

Lester (1996) afirma que o ambiente no qual o indivíduo atua e a percepção de 

poder cometer ilegalidades sem qualquer consequência para sua carreira são fatores que 

influenciam a tomada de decisão do policial antes de fazer uso da força, em especial a 

letal. Trabalhar em áreas tidas como mais violentas, por exemplo, é um fator que pode 

aumentar a percepção do agente em relação ao risco a que está sujeito, estimulando-o a 

usar da força. 

A análise da evolução dos casos quando considerada a Região Metropolitana de 

São Paulo também indica o agravamento da letalidade policial (Figura 3). Municípios 
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como Juquitiba, Guararema e Santa Isabel passam a apresentar altas taxas de letalidade 

policial, assim como a capital e as cidades tradicionalmente tidas como mais violentas, 

entre as quais Guarulhos, Carapicuíba e Osasco. 

 

Figura 3 - Taxa de mortes decorrentes de intervenção policial por município da 

Região Metropolitana de São Paulo, 2013 a 2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP-SP. Estimativa populacional por DP 

produzida por Marcelo Batista Nery (2016) com dados da Fundação SEADE. 

 

A Figura 4 apresenta a taxa de MDIP por distrito policial na capital, no ano de 

2016. Percebe-se que os extremos das regiões Sul e Leste concentram as piores taxas de 

mortalidade por intervenções policiais, sendo que no centro expandido são poucos os 

distritos que não tiveram nenhuma ocorrência. 
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Figura 4 - Taxa de mortes decorrentes de intervenção policial por distrito policial 

na cidade de São Paulo, 2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP-SP. Estimativa populacional por DP 

produzida por Marcelo Batista Nery (2016) com dados da Fundação SEADE. 

  

No mesmo sentido das explicações dadas pelos policiais, Kania e Mackey (1977) 

relacionam o número de mortes provocadas por ações da polícia em 50 Estados norte-

americanos ao risco do policial ser vítima de um homicídio, ou seja, a violência da 

polícia seria uma resposta aos níveis de violência verificados no território, e isso 

implicaria zonas sem ações com resultado morte. Fyfe (1982) testa algumas das 

hipóteses de Kania e Mackey em 2.746 episódios em que policiais dos EUA usaram da 

arma de fogo, mas sem necessariamente ter provocado o resultado morte. O autor 

encontrou correlação entre a violência policial e os índices de criminalidade locais que 

poderiam representar ameaça aos policiais, mas contrapõem uma das conclusões do 

estudo anterior ao recusar a correlação entre o número de prisões e a violência letal da 

polícia. Segundo Fyfe (1982), um fenômeno pouco comum do ponto de vista estatístico 
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como os tiroteios envolvendo policiais dificilmente exerceria influência significativa 

nos índices de prisões ou mesmo nas taxas de homicídio. 

Brunson e Miller (2016), em pesquisas realizadas nos EUA, indicam que negros 

apresentam mais insatisfação e desconfiança em relação ao trabalho policial do que 

outros grupos étnico-raciais, o que estaria diretamente relacionado às suas experiências 

com a polícia. Estudos também indicam que a corporação atua de forma diferente em 

bairros de maior vulnerabilidade socioeconômico ou periferias do que naqueles de 

classe média (KLINGER 1997; BRUNSON, MILLER, 2016), o que também encontra 

respaldo a partir da concentração dos casos de letalidade na ação policial observada nas 

pesquisas brasileiras (CANO, 1997; SINHORETO et al., 2014)
38

.  

Já na associação entre território e raça, Reinach, Rondinone e Moya-Latorre 

(2017)
39

 apresentaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 

recentemente, os dados de letalidade policial na cidade de São Paulo em busca de 

explicações sobre o padrão de distribuição espacial das ocorrências e sua relação com os 

indicadores socioeconômicos. O estudo demonstra que os distritos do centro expandido 

da capital paulista – que apresentam menor quantidade de casos de MDIP – concentram 

também 80% da população branca. Já 60% da população negra reside nas periferias da 

cidade, em distritos mais distantes do centro, onde a polícia produz mais mortes. Outro 

elemento trazido pelos autores apresenta a concentração da população jovem por região, 

indicando que ela se concentra majoritariamente nas regiões periféricas da cidade, 

enquanto a maioria dos moradores do centro expandido tem mais de 25 anos. 

Reforçando esse cenário de desigualdade, Reinach, Rondinone e Moya-Latorre 

(2017) indicam que na área central a renda média do cidadão pode chegar a ser 20 vezes 

superior do que a renda nas periferias, e que quanto mais distante do concentro, mais 

aguda é essa diferença na renda média. 

Os resultados preliminares do estudo indicam que a maior parte das ações letais 

da polícia ocorrem em territórios de baixa renda, atingem jovens do sexo masculino e 

não estão aleatoriamente distribuídas. 

  

                                                 
38

 Recentemente o Comandante da Rota fez uma afirmação do gênero ao jornalista Luis Adorno, gerando 

grande polêmica e demandando inclusive declarações do governador Geraldo Alckmin no sentido de que 

as ações da polícia seriam guiadas por protocolos e, portanto, não apresentariam diferenças nas diferentes 

partes da cidade. Abordagem nos Jardins tem de ser diferente da periferia, diz novo comandante da Rota. 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-

e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm. Acesso em 16 fev. 2018. 
39

 O estudo foi o resultado de um trabalho desenvolvido para a disciplina Geographic Information 

Systems no MIT. Agradeço à Sofia Reinach pela parceria e envio dos dados. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm
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Tabela 3 - Vítimas segundo sexo, homicídio e morte decorrente de intervenção 

policial. São Paulo, 2014 a 2016 

Vítimas segundo 

sexo 

Homicídios MDIP 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Masculino 85,3 87 85,2 99,7 99,3 99,6 

Feminino 12,3 13 12,9 0,0 0,4 0,2 

Sem informação 2,4 0,1 1,9 0,3 0,4 0,1 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP-SP. 

 

A prevalência de homens entre as vítimas da violência letal é um fenômeno que 

tem sido descrito em diversos trabalhos, mas nos casos de letalidade policial parecem 

assumir proporções ainda maiores. Um estudo de Cano, a partir dos registros de 

“resistência seguida morte” nos anos 1990, no Rio de Janeiro, concluiu que 94% das 

vítimas eram do sexo masculino. Em São Paulo os dados levantados indicam proporção 

ainda maior: mais de 99% das vítimas da polícia são homens (Tabela 3). 

Pesquisa desenvolvida por Brunson e Miller (2006) indica que quando a polícia 

age de forma violenta em suas abordagens, consequentemente, cresce a resistência dos 

cidadãos a obedecerem às ordens policiais. Os autores também sugerem que negros 

apresentam maiores níveis de experiências negativas com as polícias, evidenciando que 

a relação entre raça e comportamento do indivíduo objeto da ação policial é 

influenciada pela forma como a corporação interage com a população de territórios mais 

vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. No mesmo sentido, pesquisa produzida 

pelo FBSP revelou que pretos e pardos têm mais medo de serem vítimas de violência 

policial, enquanto brancos são mais aderentes à máxima “bandido bom é bandido 

morto”. Já o Índice de Confiança na Justiça da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 

(FGV-SP) revela que brancos apresentam uma taxa de satisfação com a polícia superior 

à de negros (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2015). Kappeler, 

Sluder e Alpert (1994) afirmam que por serem mais vitimadas e terem 

proporcionalmente um número de encontros mais negativos com a polícia, as minorias 

tenderiam a ser mais críticas à atividade policial.  

Os dados aqui compilados indicam que 62,1% das vítimas das ações policiais em 

São Paulo entre 2013 e 2016 eram negros e 33,9% brancos, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 6 – Vítimas fatais de Intervenções Policiais no Estado de São Paulo, por 

raça/cor. 2013-2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

 

Verifica-se uma relação inversamente proporcional entre a população e as vítimas 

de homicídios praticados por policiais: enquanto os brancos representam 63,1% da 

população paulista, 30% desta parcela é vítima da ação policial; já os negros, que 

representam 36,9% do total do Estado, são 66,5% das vítimas.   

 

Gráfico 7 - Comparação da proporção de negros e brancos na população, entre as 

vítimas de homicídio e entre as vítimas de mortes decorrentes de intervenções policiais. 

Estado de São Paulo, 2016. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

 

Os dados indicam que negros estão sobrerrepresentados entre as vítimas da 

polícia, o que pode ser verificado no Gráfico 8, que apresenta as taxas de mortalidade 

por intervenções policiais por raça/cor. Verifica-se que a taxa de mortalidade entre 

negros é 3,5 vezes superior à taxa de mortalidade entre não negros. Mas o que explicaria 

essa dinâmica? 

 

Gráfico 8 - Taxa de mortalidade por intervenções policiais, por raça/cor 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

 

Em busca de respostas para essa pergunta Cano (2014) testa a existência de viés 

racial no uso da força pelas polícias nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O 

estudo demonstrou uma grande disparidade racial entre as vítimas de intervenções 

policiais comparativamente à população, mas a precariedade dos dados disponíveis não 

permitiu avaliar se ela é necessariamente fruto de um viés na atuação dos policiais. No 

entanto, no caso fluminense, a que o estudo teve acesso a uma base de dados mais 

completa e consistente, o autor confirmou a hipótese do viés racial no uso da força letal 

(CANO, 2014). 

No mesmo sentido, um trabalho produzido por Sinhoretto et al. (2014) aponta 

para a sobrerrepresentação de negros mortos pela ação das polícias em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. O estudo, desenvolvido a pedido do 
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Ministério da Justiça, demonstrou a desproporção entre vítimas brancas e negras nas 

ações policiais com resultado morte, o que decorreria da filtragem racial nas ações 

policiais. Essa seletividade na ação da polícia é compreendida como um subproduto no 

campo da segurança pública da racialização nas relações sociais no Brasil, produzindo o 

racismo institucional.  

Schiltler (2016) sugere que o protagonismo assumido pela Polícia Militar no 

controle do crime a partir dos anos 1970 e as demandas por mais segurança a qualquer 

custo têm produzido desigualdade racial. Amparada por um modelo de policiamento 

militarizado, cuja suspeita policial fundamenta-se na construção da categoria bandido, a 

PM tem privilegiado a abordagem de jovens negros por identificar neles o elemento 

criminoso. Segundo a autora, os elementos que informam a suspeição são de natureza 

institucional e fruto da experiência prática, em que o tirocínio é utilizado para identificar 

o sujeito criminoso. Nesta perspectiva, o que está em jogo não são concepções 

individuais racistas dos policiais, e sim uma espécie de racismo institucional que faz 

parte da própria organização. 

Já Hubert G. Locke (apud GELLER, TOCH, 1996) afirma que, embora o número 

de negros feridos, mortos ou que registram queixas contra ações policiais seja 

desproporcionalmente representada no caso norte-americano, afirmar que existe um viés 

racial na atuação das polícias é difícil, pois estes resultados variariam a partir de 

perspectivas situacionais dos encontros, das estruturas organizacionais das polícias, e 

outras características individuais dos civis e policiais envolvidos. Fryer Jr (2016) 

direciona sua conclusão para a mesma perspectiva ao afirmar que, ainda que negros e 

hispânicos tenham cerca de 50% mais chances de serem vítimas de violência por parte 

da policial em abordagens que não resultem em morte, não seria possível estender a 

conclusão para os casos de violência letal. 

O tema do racismo institucional tem estado bastante presente no debate travado 

nos Estados Unidos, especialmente a partir da polêmica política do “stop-and-frisk”, 

adotada na cidade de Nova Iorque
40

. Em 2013, um juiz norte-americano proibiu a 

polícia nova-iorquina de utilizar essa tática depois que o resultado de uma pesquisa 

                                                 
40

 Ao pé da letra “pare e reviste” – “frisk” quer dizer abordar um indivíduo com base na fundada suspeita. 

A política do “stop and frisk” era uma espécie de salvo-conduto que dava à polícia ou agente oficial do 

governo de Nova Iorque o poder de deter brevemente uma pessoa sob suspeita razoável (individual e 

subjetiva) de envolvimento em um crime. GOLDSTEIN, J. Judge rejects New York’s stop-and-frisk 

policy. The New York Times, New York, 12 aug. 2012. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2013/08/13/nyregion/stop-and-frisk-practice-violated-rights-judge-rules.html>. 

Acesso em: 28 de fev. 2018. 
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mostrou que, entre 2003 e 2013, 58% de todas as abordagens eram contra negros, que 

representavam 25,5% da população da cidade. O estudo também mostrou que as 

abordagens visavam preferencialmente homens latinos jovens e outras minorias, com 

idade média de 24 anos (FRYER Jr., 2016). 

Por fim, em relação à idade das vítimas, o Gráfico 9 mostra que os mortos em 

ações policiais são consideravelmente mais jovens que as vítimas de homicídio doloso 

no estado de São Paulo. O estudo de Cano no Rio de Janeiro, na década de 1990, 

mostrou que a maior parte das vítimas se concentrava na faixa de 20 a 24 anos. Em 

território paulista, 20 anos depois, os dados indicam que a maior parte das vítimas se 

concentra na faixa de 15 a 19 anos. Isso significa dizer que 16,4% das vítimas de 

homicídio praticados por policiais nos quatro anos analisados tinham no máximo 17 

anos. 

 

Gráfico 9 - Percentual das vítimas de Homicídio e MDIP por faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

 

 

1.4 POLICIAIS TAMBÉM MORREM 

 

Em um texto publicado no início dos anos 1980 Sherman e Langworthy (1979) 

afirmam que o maior desafio em determinar quais fatores e variáveis influenciam na 

morte de policiais é a ausência de uma base de dados que forneça informações sobre 

como a polícia lida com situações do seu cotidiano. Tradicionalmente os estudos norte-
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americanos tem indicado que o maior volume de mortes de policiais ocorre em blitz e 

operações de vistoria em veículos. Desde então muitos avanços foram promovidos nos 

Estados Unidos com a sistematização de dados relacionados à atividade policial. 

No Brasil esse tema emergiu recentemente e o país vive o mesmo dilema que o 

autor americano relatava há 38 anos, qual seja, a inexistência de bases de dados 

consolidados com o detalhamento das ocorrências envolvendo a morte de policiais. E é 

justamente essa fragilidade dos dados que coloca um enorme desafio à formulação de 

políticas públicas de valorização profissional, que sejam capazes de proteger a vida dos 

policiais. 

Os estudos sobre vitimização policial são raros na literatura científica brasileira 

quando comparados aos estudos sobre letalidade da ação policial. A maior parte dos 

trabalhos disponíveis foram produzidos por profissionais das áreas da saúde e 

psicologia, havendo poucos estudos das ciências sociais sobre o tema. De maneira geral, 

as principais conclusões destes estudos apontam a maior vulnerabilidade dos 

trabalhadores da segurança pública em relação ao conjunto da população, com especial 

incidência nos períodos de folga dos policiais. 

De acordo com Souza e Minayo (2013), o conceito de vitimização, de maneira 

geral, refere-se a policiais que sofrem lesões e traumas no exercício da profissão e às 

consequências que os fatos traumáticos trazem para si, para sua saúde, sua família, seus 

relacionamentos e seu desempenho profissional. Contudo, o debate com mais 

visibilidade hoje no Brasil trata de vitimização policial enquanto a morte violenta de 

policiais no exercício de suas funções ou fora dele. Segundo as autoras, este tema 

apenas muito recentemente entrou na agenda da Segurança Pública. Uma das evidências 

nesse sentido é que os dados produzidos e disponibilizados pelas Secretarias de 

Segurança pública e Defesa Social dos estados brasileiros sobre mortes de policiais em 

serviço ou fora dele são muito pouco consistentes, intermitentes, pouco padronizados, o 

que prejudica o mapeamento e comparação do fenômeno entre os estados. 

De fato, a padronização das ocorrências de vitimização fatal de policiais 

permanece um desafio mesmo em Estados como São Paulo, que monitoram o fenômeno 

há pelo menos vinte anos. Os dados coletados das Corregedorias das Polícias Civil e 

Militar no Estado de São Paulo também não dizem muito sobre as mortes de policiais. 

Embora haja uma série histórica desde 2001, a não padronização em relação aos tipos 

de vitimização dentro de cada categoria tornam análises mais detidas impossíveis. O 
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gráfico 10 apresenta os dados de policiais mortos no Estado de São Paulo entre 2001 e 

2016, em serviço e fora. Verifica-se uma diminuição consistente no número de policiais 

mortos, acompanhando a tendência dos homicídios dolosos. 

 

Gráfico 10 - Vitimização de policiais - em serviço e fora. Estado de São Paulo, 

2001-2016. 

 
Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar; Res. 516/ DOE. Elaboração própria. 

 

Apesar da aparente notícia positiva, a falta de critério sobre o que está sendo 

mensurado torna impossível a compreensão em torno dos fatores que determinaram a 

redução observada. No caso dos policiais mortos em serviço, por exemplo, além dos 

homicídios e mortes em confrontos incluem-se também as mortes por acidente de 

trânsito. Mas fora de serviço, período que concentra o maior volume de ocorrências, é 

possível que hajam também casos de mortes no trânsito. Se um policial vítima de 

homicídio doloso fora do horário de serviço pode ter morrido por sua condição de 

policial, a morte em um acidente de trânsito fora do horário de trabalho dificilmente 

guarda relação com sua profissão. 
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Tabela 4 - Letalidade e vitimização de policiais. PCESP e PMESP, em serviço e 

fora. Estado de São Paulo, 2001 a 2016 

  
Letalidade 

PM em 

serviço 

Letalidade 

PM fora 

de serviço 

PM 

mortos 

em 

serviço 

PM 

mortos 

fora de 

serviço 

Letalidade 

PC em 

serviço 

Letalidade 

PC fora de 

serviço 

PC 

mortos 

em 

serviço 

PC 

mortos 

fora de 

serviço 

2001 385 134 40 75 74 12 18 16 

2002 541 132 42 75 69 20 17 13 

2003 756 112 19 76 35 12 14 16 

2004 545 78 25 81 28 12 2 17 

2005 278 19 22 49 22 10 6 11 

2006 495 99 29 76 51 15 9 27 

2007 377 81 28 47 24 23 8 13 

2008 371 110 19 55 26 13 3 16 

2009 524 114 16 66 19 6 6 13 

2010 495 92 16 55 15 7 11 14 

2011 438 97 16 37 23 20 12 8 

2012 546 73 13 82 17 19 2 10 

2013 334 171 20 54 12 23 3 12 

2014 695 152 14 61 13 21 3 13 

2015 580 204 13 39 26 22 3 11 

2016 576 242 19 40 14 24 5 16 

Variação 

(%) 
49,6 80,6 -52,5 -46,7 -81,1 100 -72,2 - 

Fonte: Corregedorias das Polícias Civil e Militar; Res. 516/ DOE. Nota: (-) Fenômeno Inexistente. 

 

Os dados de vitimização fatal entre policiais no Estado de São Paulo indicam 

que na PMESP, a redução entre 2001 e 2016 foi de 52,5% em serviço e 46,7% fora de 

serviço. Entre policiais civis a redução em serviço foi de 72% e fora de serviço houve 

estabilidade. Já quando comparados com os dados de letalidade, verifica-se que na 

PMESP a letalidade teve crescimento de 49,6% em serviço e 80,6% fora de serviço. Na 

Polícia Civil houve redução de 81% na letalidade policial em serviço e crescimento de 

100% na letalidade fora de serviço.  

O estudo mais recente e completo sobre a vitimização de policiais em São Paulo 

é de Alan Fernandes (2016), que analisou 148 eventos de resultado morte de policiais 

militares da ativa e da reserva entre 2013 e 2014, em serviço e fora, excluindo apenas os 

policiais mortos por acidente de trânsito fora de serviço. O autor concluiu que as vítimas 

eram em sua maioria brancas (56,76%), seguidas de pardos (23,65%), pretos (2,70%) e 

amarelos (1,35), do sexo masculino (100%), com idade entre 41 e 50 anos (35,14%) e 

casados (50,68%). A maioria esmagadora, 75%, morreu fora de serviço e 79,49% das 
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vítimas tinham até 20 anos de serviço. Em relação às circunstâncias das mortes dos 

policiais, 56,8% dos episódios ocorreram em via pública e com o emprego de arma de 

fogo, e em 82% dos casos fora de serviço os policiais estavam armados. O autor criou 

uma tipologia que identificou três conjuntos explicativos para as mortes dos policiais: o 

primeiro fator é o que o autor chama de acidente de trabalho, e compreende variáveis 

como más condições das viaturas e falta de treinamento; o segundo decorre do contexto 

de relações em que o policial está inserido e incluem execuções por parte do crime 

organizado, morte em razão de relacionamentos extraconjugais, envolvimento com o 

crime, dentre outros; e o terceiro são aqueles decorrentes de seu estilo de vida e que 

estaria relacionado à ideia de ser policial 24 horas por dia, uma subjetividade contida 

nestes policiais que não separa a vida particular e a vida profissional, tornando-os muito 

vulneráveis quando estão fora de serviço, sem apoio operacional, e decidem reagir a 

alguma ação ou abordagem. 

Fernandes (2016) aponta ainda que em 78,38% dos casos os policiais foram 

mortos pelo fato de serem policiais ou terem sido identificados enquanto tal, em 10,14% 

foram vítimas em consequência de atividades de segurança, o bico, e 5,41% foram 

mortos por questões familiares. O autor também demonstra uma sobre representação de 

membros de unidades operacionais entre as vítimas, e que guarnições com mais 

policiais tendem a ter menores chances de morte entre seus membros. 

Em trabalho realizado com policiais civis do Rio de Janeiro, Constantino, 

Ribeiro e Correia (2013) apontam que as especificidades do território onde os policiais 

atuam surgem na percepção de risco e nas ações desses agentes. Assim, para os policiais 

civis ouvidos pela pesquisa, trabalhar na Capital do Estado significa se expor a um risco 

constante (presente no transporte público, nas folgas e no exercício de outras atividades 

profissionais) de ser vítima de lesão por arma de fogo, violência psicológica, danos à 

audição e acidentes (como explosões, intoxicações e queimaduras). Entre os motivos 

citados para a maior exposição ao risco na Capital estão o maior confronto com a 

criminalidade e a menor valorização do policial pela população. Entretanto, há também 

a percepção de que existe maior concentração de apoio operacional da corporação para 

os que atuam nessa área. Por fim, o estudo ressalta que o risco percebido por esses 

agentes da segurança pública é muito maior que sua concreta vitimização: destaca-se, 

no entanto, a maior incidência de vitimização entre os policiais civis da Capital, quando 

comparados aos policiais atuantes no Interior e na Baixada Fluminense, sendo 
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vitimados principalmente em lesões por arma de fogo, agressões físicas e verbais, 

quedas e tentativas de homicídio. 

Souza e Minayo (2013) argumentam que, por parte das corporações, é 

importante superar os fatores institucionais que predispõem os policiais à vitimização: a 

excessiva rotatividade; a falta de instâncias coletivas de reflexão e de avaliação do 

trabalho policial; o imediatismo da atuação; as condições precárias de trabalho; as 

cargas horárias excessivas e a dupla vinculação de ocupação ou dupla jornada; o 

número insuficiente de agentes e os salários incompatíveis com os riscos e a 

importância da missão. Neste sentido, as autoras sublinham que é fundamental que os 

profissionais da segurança pública, as instituições policiais e o conjunto da sociedade 

reconheçam a importância de reduzir a vitimização e tratar os agentes vitimados, 

assegurando seus direitos como trabalhadores e cidadãos, pois, enquanto a sociedade 

contesta a letalidade produzida pelas polícias, os policiais também estão morrendo 

violentamente em elevadas proporções (SOUZA; MINAYO, 2013, p. 116). 

Os dados apresentados ao longo deste capítulo mostraram a magnitude do 

problema no uso da força letal pelos policiais no Estado de São Paulo, assim como 

elementos para compreender a vitimização fatal destes profissionais. No próximo 

capítulo será realizado um resgate histórico da formação do campo das polícias 

militarizadas no Brasil e mais especificamente em São Paulo, de modo a demonstrar as 

influências que o processo de desenvolvimento institucional do campo têm até hoje no 

padrão de uso da força das polícias. 
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2 DESCOMPASSO OU PROFECIA? A FORMAÇÃO DO 

CAMPO DAS POLÍCIAS MILITARIZADAS  

 

Um conceito central para os estudos institucionais remete à abordagem de 

campos organizacionais de Selznick (1971). Tido como o precursor do 

institucionalismo, o autor inaugura um modelo de análise que passa a se preocupar com 

o ambiente no qual a organização está inserida, reconhecendo que as interações entre 

ambos são marcadas por símbolos e valores que devem ser considerados se a 

organização busca legitimidade e estabilidade para garantir sua sobrevivência 

(FONSECA, 2003; FACHIN, MENDONÇA, 2003). Nesse sentido, o institucionalismo 

defende que a realidade organizacional é socialmente construída e institucionalmente 

sustentada (REED, 1999).  

Discípulo do sociólogo norte-americano Robert Merton, tido como fundamental 

às teorias da burocracia, da sociologia da ciência e da comunicação de massa, Selznick 

inclui em suas reflexões vários dos aportes mertonianos, em especial aqueles 

relacionados aos processos que operam em organizações burocráticas para gerar 

conformidade entre seus membros e a ideia de que os procedimentos no âmbito 

organizacional não teriam uma utilidade apenas instrumental, sendo revestidos de 

valores (FACHIN, MENDONÇA, 2003). Selznick define organizações como “[...] 

conjuntos sistêmicos, caracterizados por harmonia e consensos naturais, com 

funcionalidade igual para todos os participantes, e relativamente independentes tanto da 

ação humana como do contexto social” (COLIGNON, 1997, p. 3 apud FACHIN, 

MENDONÇA, 2003) que ao longo do tempo estariam sujeitas a pressões do ambiente 

que, consequentemente, levariam a um processo de institucionalização (PECI, 2006).   

Na perspectiva de Selznick (1971), portanto, a institucionalização é um processo 

que está estreitamente ligado a uma necessidade de sobrevivência, de reconhecimento 

no meio social, de adaptabilidade aos interesses de seu ambiente. Carvalho, Vieira e 

Lopes (1999) afirmam que esse conceito pode ser sintetizado do seguinte modo: os 

valores substituem os fatores técnicos na determinação das tarefas organizativas, o que 

significa uma contraposição à visão estritamente racional da ação administrativa. Assim, 

organizações “[...] transformam-se em instituições ao serem infundidas de valor, isto é, 

avaliadas não como simples instrumentos, mas como fontes de gratificação pessoal 

direta e veículos de integridade de um grupo. Esta infusão produz uma identidade 
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distinta para a organização” (SELZNICK, 1971, p. 34). Institucionalizar é resistir à 

dispensabilidade, ou seja, a prontidão com que a organização ou prática é abandonada 

ou mudada em resposta a novas circunstâncias ou demandas. 

Desse modo, a teoria institucional traça a emergência de formas, processos, 

estratégias, perspectivas e competências distintas, a partir de padrões de interação e 

adaptação organizacional. Tais padrões devem ser compreendidos como respostas a 

ambientes tanto internos como externos (SELZNICK, 1996).  

A teoria institucional tem sido muito criticada nos estudos organizacionais por 

não contemplar variáveis como processo histórico, política, ação dos atores sociais e 

disputas por poder. Ainda assim, sua contribuição é de grande relevância, tendo 

influenciado fortemente toda uma geração de pesquisadores, como Meyer e Rowan 

(1977), Scott (1995), Zucker (1987), DiMaggio e Powell (1999). Tidos como expoentes 

do que seria o novo institucionalismo, esses autores procuraram se diferenciar do 

precursor Selznick em pelo menos dois aspectos: 1) incluíram o ambiente como 

componente constitutivo da organização, de modo que que enquanto os estudos 

tradicionais entre os institucionalistas tomavam como objeto as organizações 

individuais e o ambiente era uma variável em segundo plano, os neoinstitucionalistas 

compreendem as organizações individuais como consequência do ambiente (BONAZZI, 

2000; PECI, 2006); 2) abandonaram a teoria da ação parsoniana para dialogar com o 

construtivismo social e com a etnometodologia (FONSECA, 2003; PECI, 2006). 

Já sob esse novo arcabouço, DiMaggio e Powell (1999) defendem que um 

campo organizacional deve ser compreendido como o conjunto de organizações que 

constituem uma área reconhecida da vida social e produzem serviços e produtos 

similares. Meyer e Rowan (1977), por seu turno, argumentam que tanto a sobrevivência 

quanto o sucesso de uma organização dependem da sua capacidade de refletir valores e 

aspectos socialmente aceitos, o que não necessariamente está vinculado à eficiência ou 

efetividade do seu trabalho. Organizações inserem-se em ambientes socialmente 

construídos por regras, normas e valores que se consolidam por meio da interação dos 

atores sociais, sendo esta uma variável fundamental para a sobrevivência 

organizacional. Assim, sua sobrevivência não depende exclusivamente de adaptação 

técnica ao ambiente, mas também a esses valores e normas que funcionam como 

prescrições do que a organização pode e deve fazer para garantir apoio e legitimidade 

para sua sobrevivência e estabilidade. Essa abordagem não é inteiramente nova, dado 
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que Selznick já considerava a legitimidade como um imperativo para a sobrevivência 

organizacional (FONSECA, 2003). 

Nesse sentido, a teoria neoinstitucional enfatiza a influência que o ambiente tem 

nas decisões e práticas das organizações ao colocar o isomorfismo e a legitimidade 

como variáveis centrais da sobrevivência organizacional (FONSECA, 2003). A 

organização se ajustaria aos seus ambientes por meio do compartilhamento de técnicas e 

do intercâmbio com outras organizações. Essa ideia está fundada na percepção de que 

os elementos estruturais se difundem porque os ambientes criam exigências que 

ultrapassam as fronteiras entre os campos organizacionais, e as organizações que 

incorporam estes elementos estruturais isomorfos com o ambiente são capazes de 

administrar esse compartilhamento (MEYER, ROWAN, 1977). 

O isomorfismo é um processo de constrangimento organizacional que faz com 

que instituições se tornem mais parecidas umas com as outras quando inseridas nas 

mesmas condições ambientais (DIMAGGIO, POWELL, 2005). Meyer e Rowan (1977) 

afirmam que o isomorfismo faz com que as organizações incorporem elementos 

legitimados externamente, empreguem critérios externos para a definição de elementos 

estruturais e garantam sua estabilidade ao longo do tempo. Isso implica dizer que o 

isomorfismo é responsável pelo sucesso e pela sobrevivência das organizações e 

constitui um componente fundamental da teoria neoinstitucionalista para 

compreendermos o processo de desenvolvimento institucional das polícias militares no 

Brasil, assim como o “fazer polícia” para seus operadores (BUENO, 2014; ROCHA, 

2013; COSTA, LIMA, 2014).  

DiMaggio e Powell (2005) postulam a existência de dois tipos de isomorfismo: o 

competitivo e o institucional. O competitivo, segundo os autores, enfatiza a competição 

nos mercados, onde as organizações competem por recursos escassos, e explica o 

processo de burocratização observado por Weber. No entanto, avaliam, a perspectiva 

weberiana não oferece uma visão totalmente adequada das organizações modernas 

porque elas não competem apenas por recursos, mas também por poder e legitimidade, 

o que seria melhor explicado pelo isomorfismo institucional. 

Dentre os processos de mudanças no isomorfismo institucional, DiMaggio e 

Powell (2005) identificam três mecanismos que podem atuar conjuntamente: coercitivo, 

normativo e mimético. O primeiro mecanismo, o coercitivo, resulta de pressões formais 

e informais exercidas por outras organizações e pelas expectativas da sociedade do 

ambiente que habitam, lhes impondo regras e procedimentos. Essa imposição assume 
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um caráter especial quando a pressão parte de um ator que exerce autoridade no 

ambiente, processo que se deve a influências e mudanças da política e a problemas de 

legitimidade, sendo nele estabelecidas regras de comportamento por meio de processos 

sociais, formais ou informais, influenciando condutas a determinadas direções. Meyer e 

Rowan (1977) afirmam que à medida que o Estado e grandes organizações 

racionalizadas crescem, suas estruturas organizacionais tendem a refletir cada vez mais 

as regras institucionalizadas e legitimadas socialmente; consequentemente as 

organizações tornam-se mais homogêneas e mais organizadas em torno de rituais. 

O segundo mecanismo de isomorfismo institucional é o normativo, que deriva 

da profissionalização. São dois os principais aspectos desse tipo: a educação formal e a 

constituição de redes de profissionais que perpassam as organizações e pelas quais os 

modelos são difundidos. Assim, as universidades e as instituições de treinamento 

profissional são importantes centros de desenvolvimento de normas organizacionais 

(DIMAGGIO, POWELL, 2005). Esse mecanismo será importante para entendermos o 

período de desenvolvimento institucional das polícias, em especial as militares, pós-

redemocratização de 1988. Isso porque, a partir dos anos 1990, iniciou-se um enorme 

debate em torno da profissionalização das polícias, vista como eixo fundamental de 

adaptação das forças policiais ao novo ambiente democrático. Essa premissa 

desencadeou uma aproximação entre a universidade e as polícias. A primeira foi 

catalizadora de estudos e avaliações sobre práticas formativas, enquanto as corporações, 

no âmbito estadual, passaram a investir recursos nas academias de polícia e em novas 

grades curriculares. A criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 1997, 

também cumpriu um papel importante ao definir conteúdos mínimos para formação 

policial, fomentando a formação por meio da Rede Nacional de Altos Estudos em 

Segurança Pública (Renaesp)
41

 e de cursos de ensino à distância (EAD). 

O terceiro mecanismo de isomorfismo institucional é o mimético e deriva 

essencialmente da incerteza. Quando o ambiente é ambíguo e as tecnologias 

organizacionais não são suficientemente compreendidas, a imitação torna-se uma 

solução poderosa. Assim, tomar outras organizações como modelo é uma resposta à 

                                                 
41

 A RENAESP é uma política de abrangência nacional criada pelo governo federal na gestão de Luís 

Inácio Lula da Silva que financia projetos de educação para policiais a partir da parceria com instituições 

de ensino superior, que disponibilizam cursos de pós-graduação na área de segurança pública e 

modalidades presencial e a distância. O objetivo principal da rede foi democratizar o acesso dos 

profissionais de segurança pública. Disponível em: http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/260>. Acesso 

em 20 de jan. 2018. 

http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/260
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incerteza, mas também um mecanismo prático de resolução dos problemas: espelhar-se 

nas organizações tidas como bem-sucedidas ou legítimas, adotando elementos que 

julgam funcionais, é uma forma de solucioná-los. Essa é uma característica que pode ser 

verificada entre as polícias militares de todo o país em relação às Forças Armadas. No 

caso de São Paulo, esse processo não se deu apenas durante a ditadura militar (1964-

1985). Desde a origem, houve um investimento por parte do poder político de garantir 

forças policiais essencialmente militarizadas que fossem capazes, ao mesmo tempo, de 

garantir a ordem e de obedecer ao comando político. A vinda das missões francesas para 

São Paulo, no início do século XX (descrita na seção 2.2 deste capítulo), e a 

Constituição de 1934 reforçaram esse processo de militarização. 

 

2.1 TRAZENDO OS CONFLITOS E OS INDIVÍDUOS PARA A ANÁLISE 

 

Os elementos trazidos pelos neoinstitucionalistas fornecem as bases teóricas para 

compreensão do processo de formação das organizações porque reconhece a influência 

que o ambiente pode exercer em suas práticas ao colocar o isomorfismo e a legitimidade 

como eixos da sobrevivência organizacional. No entanto, se os apontamentos teóricos 

apresentados se mostram relevantes para a compreensão dos macroprocessos, pouco 

exploram as microinterações e o papel que estas têm na reprodução do cotidiano.  

Essa abordagem marginaliza o papel dos indivíduos esquecendo-se de que as 

instituições são “habitadas” por atores sociais. Essa problematização fomentou uma 

outra geração de estudos, que indicaram as possibilidades de articulação entre os 

pressupostos neoinstitucionalistas com o interacionismo simbólico (HALLET, 

VENTRESKA, 2006). Essa preocupação funda-se em uma teoria cognitiva que enfatiza 

interações rotineiras e comportamentos culturalmente sustentados do ponto de vista 

social, indicando a necessidade de ampliar o escopo para múltiplos níveis de análise 

(MACHADO DA SILVA, GUARIDO, ROSSONI, 2010). Isso significa reconhecer que 

os sistemas simbólicos são ideias e valores que constam do âmbito individual dos atores 

sociais, que ao interagirem com outros atores e com o ambiente estão reproduzindo 

instituições e a vida social (GIDDENS, 1984). 

Nessa perspectiva, assumimos aqui o conceito de campo organizacional 

postulado por Fligstein, nomeado de ordem social de nível meso. A partir do diálogo 

entre os conceitos de campo e habitus de Pierre Bourdieu, a teoria da estruturação de 

Anthony Giddens, os teóricos dos movimentos sociais e os neoinstitucionalistas, o autor 
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define campo como ordens sociais produzidas por organizações e atores detentores de 

habilidades sociais e recursos que detêm diferentes graus de poder para influenciar as 

regras do jogo e suas interações (FLIGSTEIN, 1991; 2007; FLIGSTEIN, MCADAM, 

2012). Assim, a construção de um campo organizacional é um fenômeno cultural que 

inclui ao menos três processos: práticas sociais preexistentes, que abarcam leis, 

definição de recursos e regras tidas como relevantes; 2) regras imersas em relações de 

poder entre grupos, ou seja, que são únicas de cada campo – o conhecimento local de 

Geertz (1997); e 3) estruturas cognitivas que funcionam como frames de ação ou 

quadros culturais, dialogando com a noção de habitus de Bourdieu (2007), que são 

mobilizadas para analisar a interação com os outros e dar sentido às suas próprias ações 

a partir das alternativas identificadas.  

Sob essa concepção, Fligstein defende que os atores tendem a buscar 

estabilidade em suas interações porque esta é uma forma de reproduzir o poder e o 

privilégio dos grupos dominantes no campo, reforçando tanto as suas posições de 

liderança como a posição daqueles que o desafiam. Essa visão aporta um elemento 

importante para a compreensão de campos que têm a ver com as disputas tanto no 

âmbito intraorganizacional como entre as organizações de um mesmo campo e entre 

diferentes campos organizacionais. Campos não são formados por organizações inertes 

ou sem conflitos, mas por atores que ocupam diferentes posições de poder e contam 

com diferentes capitais simbólicos e materiais para mobilizar mudanças ou garantir 

permanências. Esses apontamentos permitem olhar para a polícia militar como uma 

organização que, longe de ser homogênea, apresenta conflitos entre os diferentes grupos 

que estão no âmago da reprodução institucional. 

Junto com McAdam, Fligstein desenvolve o que chama de teoria estratégica dos 

campos, assentando-se na premissa de que a ação dos atores organizacionais é sempre 

estratégica e varia de acordo com a forma como um ator interpreta a ação do outro. Se o 

campo pende mais para o consenso, os conflitos são menores e as posições dos atores 

com mais capital são mais facilmente reproduzidas. Mas é possível que novas ordem 

surjam a partir das disputas, redefinição das posições dos atores e das regras do jogo. 

Essa perspectiva coloca três elementos que devem ser compreendidos e considerados 

neste arcabouço teórico: 1) a ação estratégica nos campos; 2) o reconhecimento de que 

os campos são interconectados; e 3) a habilidade social dos atores (FLIGSTEIN, 

McADAM, 2012; GOMES, 2014).  
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A ação estratégica consiste de quatro elementos principais: o consenso sobre 

quem são os atores que fazem parte deste campo, a definição dos atores sobre o que está 

em jogo e a posição que cada um ocupa, o consenso sobre as regras que determinam as 

interações no campo e um frame comum que permite a eles interpretar as interações e 

cenários. Os atores dominantes possuem mais poder e recursos e detêm maior 

capacidade de influência no campo, ditando regras que os beneficiem e legitimando sua 

ação. Os desafiantes ocupam um espaço menos privilegiado no campo, detendo menos 

recursos e capacidade de influenciar. Mas, ainda que detenham visão diferente, não 

necessariamente os desafiantes vão se colocar frontalmente contra os dominantes. Pelo 

contrário, devem agir em conformidade com as regras do campo à espera de janelas de 

oportunidade que permitam desafiar as regras.  

O segundo componente compreende que os campos são formados por 

organizações e atores interconectados e que se sobrepõem, sendo os limites dos campos 

cambiáveis e definidos empiricamente. A partir da ideia de uma rede de 

relacionamentos, a interação entre os diferentes campos tende a ser fonte tanto de 

estabilidade como de promoção de mudanças. Para ilustrar essa ideia de campos 

interligados os autores trazem o exemplo da Matriosca, famosas bonecas russas 

colocadas uma dentro da outra. 

O terceiro componente proposto por Fligstein e McAdam (2012) é a existência 

de atores habilidosos e o papel que podem ter nas interações do campo. Indivíduos ou 

atores coletivos que detêm alta capacidade cognitiva para a leitura e análise de cenários 

são capazes de definir os frames de ação, mobilizando terceiros. Nota-se aqui o diálogo 

com Giddens (1984), que destaca que os “desempenhos hábeis” de atores sociais estão 

no âmago da produção e reprodução da vida social. Eles sugerem que a ação dos atores 

hábeis necessariamente vai depender de sua posição no campo, mas que em grupos 

dominantes eles auxiliam na manutenção e reprodução do status quo. 

Outras variáveis que devem ser consideradas na análise de ação estratégica de 

campos, segundo Fligstein e McAdam (2012) dizem respeito às principais fontes de 

mudança, entre as quais os autores destacam as de caráter exógeno – ou seja, que se 

relacionam com os conflitos e rupturas externas ao campo – e as de caráter endógeno, 

que assumem formas mais incrementais e têm a ver com as disputas entre os atores do 

mesmo campo (GOMES, 2014). 

No que diz respeito aos conflitos e rupturas exógenas, os autores destacam que, 

para existir, algumas condições precisam estar presentes. A primeira consiste em 
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compreender que sentido um ator atribui à ação do outro, ou seja, vai depender de ser 

interpretada como uma ameaça à sua estabilidade. A partir dessa condição, um conflito 

pode ser iniciado, desde que:  1) quem percebe a situação como ameaça ou como 

oportunidade domine os recursos organizacionais que o permitam tomar algum tipo de 

atitude; e 2) envolvam inovação e formas antes proibidas de ação coletiva. Se os grupos 

desafiantes não forem capazes de inovar e utilizar os canais mais apropriados para 

desafiar as regras, dificilmente uma crise ou conjuntura crítica (PIERSON, 2004) será 

gerada. Para ilustrar esse ponto, Fligstein e McAdam (2012) citam o episódio 

envolvendo Rosa Park
42

 e sua prisão, no ano de 1955, nos Estados Unidos, quando se 

recusou a ceder o assento no ônibus a um homem branco. Essa ação em si não era 

necessariamente inovadora ou levaria a uma crise naturalmente – episódios parecidos já 

tinham sido observados –, mas a sua relação com os movimentos de luta contra o 

racismo fez com que a prisão de Park fosse uma janela de oportunidade para a luta pelos 

direitos civis nos EUA e acabou desencadeando outras ações neste sentido, como o 

envolvimento de líderes religiosos como o então jovem pastor Martin Luther King e o 

boicote ao sistema de ônibus em um período no qual os negros eram 70% dos usuários. 

Já os episódios de conflito endógeno surgem da interação controversa entre os 

atores de um campo que se utilizam de estratégias inovadoras. Os episódios de conflito 

em geral são permeados pela sensação de incerteza em relação às regras e relações de 

poder que governam o campo. Em campos já consolidados a mobilização dos diferentes 

grupos, dominantes e desafiadores, pode assumir grande intensidade e o episódio vai 

durar pelo período em que a incerteza perdurar. É a sensação de incerteza e de 

insegurança que reforça a percepção de ameaça e influencia a movimentação dos atores 

do campo. Por isso, eles tendem a buscar o controle do framing em episódios de 

conflito, sendo capazes de mobilizar consensos em tornos de suas concepções de modo 

a neutralizar a ação dos atores que a eles se opõem (FLIGSTEIN, McADAM, 2012). 

Em suma, as concepções aqui traçadas servem como pano de fundo para 

reflexão sobre o processo de formação do campo das polícias militarizadas no Brasil, 
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 Rosa Parks foi uma costureira negra norte-americana que em 1955 foi presa por negar o seu assento a 

um homem branco um ônibus de transporte público, em Montgomery, no Alabama, EUA. Ela foi detida 

por não respeitar as leis locais de segregação social na cidade, mas seu prévio envolvimento na luta contra 

o racismo resultou em um generalizado boicote dos negros ao transporte público da cidade. O ato de 

desobediência civil foi organizado pelo então jovem pastor Martin Luther King, Jr. Disponível em: 

https://seuhistory.com/hoje-na-historia/rosa-parks-e-presa-por-negar-assento-homem-branco-em-onibus-

nos-eua . Acesso em 28 de jan. 2018. 

https://seuhistory.com/hoje-na-historia/rosa-parks-e-presa-por-negar-assento-homem-branco-em-onibus-nos-eua
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/rosa-parks-e-presa-por-negar-assento-homem-branco-em-onibus-nos-eua
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processo iniciado no século XIX e que constitui o elemento central para 

compreendermos a relação entre Estado e sociedade. 

 

2.2 O EMBRIÃO DAS POLÍCIAS MILITARIZADAS NO BRASIL 

 

A origem do que chamamos hoje de campo das polícias militarizadas (ROCHA, 

2013) se deu no início do século XIX com a criação da Guarda Real de Polícia do Rio 

de Janeiro, embrião da Polícia Militar do Estado (MUNIZ, 2001). Criada em 1809, a 

Guarda Real era uma força policial de tempo integral, organizada na lógica militar e 

subordinada ao Ministério da Guerra e à Intendência de Polícia. Tinha como atribuições 

a manutenção da ordem, a repressão ao contrabando, a captura e a apreensão de 

escravos e criminosos. Foi extinta após um motim promovido em conjunto com o 26º 

Batalhão de Infantaria do Exército, em 7 de abril de 1831, fim do Primeiro Reinado.  

Nesse período o Brasil não contava ainda com organizações policiais militares, 

tal como as conhecemos hoje. No início do período imperial as forças policiais eram 

pouco profissionalizadas e disciplinadas. Mesmo a Constituição Federal de 1824, a 

primeira do país, promulgada por Dom Pedro I, não reservava um eixo para tratar do 

tema segurança ou para regulamentar o trabalho das polícias. Com foco na defesa 

nacional, o documento tratava apenas das forças armadas no eixo “Força Militar” do 

cap. XVIII, afirmando em seu artigo 145 que “[...] todos os brasileiros são obrigados a 

pegar em armas, para sustentar a independência e integridade do Império, e defendei-o 

dos seus inimigos externos ou internos” (BRASIL, 1824). 

Quando da abdicação de Dom Pedro I, em 1831 seu filho, então com 5 anos, foi 

nomeado imperador e uma facção tida como moderada assumiu a regência. O Exército 

era visto com maus olhos por esse grupo, que já constituía uma força estruturada e com 

“espírito de corpo”. Sua participação no motim em 7 de abril de 1831 foi considerada 

um perigoso antecedente anárquico, fruto de um processo de autonomização das Forças 

Armadas em relação ao poder político. Isso fez com que Diogo Antônio Feijó, o 

sacerdote e, principalmente, político moderado que ficou conhecido como Regente 

Feijó, então ministro da Justiça, impusesse uma série de restrições à sua ação 

(FERNANDES, 1973). 

Nesse contexto se deu a criação, por iniciativa do Regente Feijó, da Guarda 

Nacional (18 agosto de 1831), organização paralimitar, não remunerada e subordinada 

ao Ministério da Justiça. Com ela, foi adotada uma série de medidas restritivas ao 
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Exército, como a autorização ao governo para demitir cabos e soldados, a suspensão de 

promoções e também do recrutamento (MUNIZ, 2001; FERNANDES, 1973). Já a 

Guarda Real foi substituída pelo Corpo de Guardas Municipais Permanentes, criado por 

lei de 15 de outubro de 1831.  

Nesse período o Corpo de Guardas Municipais ainda era formado por 

voluntários, mas exigia que seus membros comprovassem idoneidade moral. Tendo 

como atribuição garantir a ordem interna e auxiliar a Justiça, a organização acabou 

assumindo um caráter híbrido, capaz de garantir o controle social ao mesmo tempo em 

que se submetia integralmente ao controle direto dos presidentes das Províncias, em um 

movimento que Heloisa Fernandes (1973) denomina militarismo civilista, ou seja, um 

militarismo controlado por um governo civil, não sendo uma ameaça ao status quo. 

Em São Paulo a organização da Guarda Municipal Permanente – aprovada em 

1832 e subordinada ao então presidente da província, o brigadeiro Raphael Tobias de 

Aguiar – é tida como a origem da Polícia Militar. Até 1868, manteve um arranjo 

organizacional precário, funcionando através do trabalho de voluntários para o controle 

dos movimentos republicanos e abolicionistas e dos escravos (BUENO, 2014). A partir 

de1868, passou por um processo de reorganização e profissionalização, voltando-se para 

o controle de situações mais graves de perturbação da ordem na capital e no interior 

paulistas, assumindo o nome de Corpo Policial Permanente, já com um efetivo maior.  

Com o fim do Império e início da Primeira República (1889-1930)
43

, novas 

reformas foram feitas nas polícias, então com o objetivo de profissionalizá-las. Todos os 

membros das organizações policiais passaram a ser assalariados, substituindo o trabalho 

voluntário, em jornada de trabalho de tempo integral. A Constituição do período 

republicano nasceu em 1891 e colocou como atribuição do Congresso legislar sobre a 

organização do Exército e da Polícia. Esta aparece com a prerrogativa de manutenção da 

ordem pública. 

No início da Primeira República o Corpo Policial Permanente se consolidou 

como organização militar necessária ao aparelho repressivo do Estado, passando, em 

1901, a se chamar Força Pública. Embora a proclamação da República não significasse 

uma grande ruptura na classe dominante, exigiu uma rearticulação do aparelho estatal 
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 Também chamada de República Velha (em oposição à República Nova, iniciada posteriormente com o 

governo de Getúlio Vargas), foi o período da história do Brasil que se estendeu de 15 de novembro de 

1889, com a proclamação da República, até a Revolução de 1930, que depôs Washington Luís, 13º e 

último presidente da República Velha. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

44782004000200020&script=sci_arttext>. Acesso em: 2 de maio de 2016. 
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responsável pela repressão. Neste período a sociedade era formada basicamente por uma 

população pobre, negra e sem instrução que não se subordinava mais ao regime 

escravocrata, mas a resistência em incorporar os negros no mercado de trabalho 

motivou também um enorme fluxo migratório de europeus como tentativa de substituir 

a mão de obra dos ex-escravos. Esse processo coincide com o início do processo de 

urbanização e de um ainda tímido desenvolvimento industrial, demandando novas 

reformas nas forças policiais e a transformação da Polícia Civil em polícia de carreira 

(ALVAREZ, 2003; FERNANDES, 1973). 

O novo cenário político institucional reflete um arranjo político no qual a 

Presidência da República e as oligarquias dominantes de São Paulo e Minas Gerais 

estabelecem um pacto, dando origem à política dos governadores, conhecida também 

como política café com leite, em alusão aos respectivos e principais produtos dos dois 

Estados. Esse período exigiu dos governos estaduais o investimento em forças 

repressivas que fizessem frente ao Exército e, ao mesmo tempo, fossem capazes de lidar 

com as novas ameaças que o período republicano inaugurou. Nesse contexto as forças 

policiais assumiram um importante papel repressivo, tanto a serviço do Estado como 

dos fazendeiros e industriais, devendo controlar os ímpetos grevistas de operários e 

trabalhadores e a massa de ex-escravos e imigrantes que incorriam em embriaguez e 

vadiagem (FAUSTO, 1984).  

Sob o desafio de modernização das forças policiais para fazer frente a esse novo 

cenário, iniciou-se um processo de racionalização, profissionalização e militarização das 

forças policiais. No caso paulista, Fernandes (1973) defende que o processo de 

militarização da polícia decorreu da política dos governadores vigente nos primeiros 

anos da Primeira República de modo a garantir o cumprimento dos princípios de 

subordinação exclusiva aos interesses dos cafeicultores. 

Em 1906 a Força Pública recebeu a primeira missão francesa que teve como 

tarefa a instrução do corpo policial paulista. A iniciativa também tinha por objetivo 

burocratizar e profissionalizar a força policial à semelhança da Gendarmerie Nationale, 

o que resultou no acirramento do caráter militar de uma organização que serviu como 

instrumento político a serviço das elites locais (SALLA et al., 2003; PINHEIRO, 1982). 

Esse período também marcou a aproximação das polícias militares com as Forças 

Armadas, tornando-se a sua burocracia progressivamente idêntica à do Exército, com a 

mesma estrutura hierárquica em graduações e patentes militares e a adoção de fardas no 

lugar de uniformes (MUNIZ, 2001). Ou seja, com a profissionalização da força policial 
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a partir das missões francesas, aprofundou-se o processo de isomorfismo normativo. Os 

franceses, que estiveram em São Paulo uma segunda vez, em 1914, para instruir a Força 

Pública, representaram a reforma de base que iria promover mudanças qualitativas no 

padrão de trabalho (FERNANDES, 1973). 

São Paulo não foi apenas o primeiro Estado brasileiro a receber uma missão 

estrangeira de instrução, então bastante comuns na América Latina. Foi também a 

primeira corporação do país a fazê-lo, uma vez que Exército só receberia a missão 

francesa em 1918. Esse processo de militarização em São Paulo foi malvisto por alguns 

segmentos políticos da época porque a formação de uma força policial estadual que era 

quase um miniexército aumentava o protagonismo do Estado no cenário nacional, 

colocando a real possibilidade de um “imperialismo” paulista. Os defensores do 

Exército Nacional também se mostraram muito críticos e argumentavam que as forças 

policiais deveriam ser civis, ficando o militarismo como exclusividade do Exército 

(FERNANDES, 1973).  

Os franceses se retiraram de São Paulo com o início da 1ª Guerra Mundial, em 

1914, retornando em 1919, onde ficaram até 1924. Quando de sua chegada, em 1906, o 

então comandante da Força Pública era um oficial do Exército, que pediu exoneração do 

cargo como forma de protesto pela contratação da missão estrangeira. Esse episódio 

abriu a possibilidade de autonomização da Força Pública porque inaugurou um novo 

modelo, no qual o comando geral da corporação passaria a ser formado por quadros 

próprios, demonstrando ainda mais independência.  

Embora o sistema republicano fosse um regime eminentemente civil, entre 1889 

e 1914 o país elegeu três presidentes da República oriundos das Forças Armadas
44

, 

mantendo-se o Exército sempre como uma força política importante. As eleições de 

1922 ocorreram em um clima de bastante tensão devido à crise econômica que o país 

enfrentava, em especial por conta da queda acentuada nas exportações de café. O 

mineiro Artur Bernardes venceu a eleição contra Nilo Peçanha, candidato que contava 

com a simpatia dos militares e de Estados que exerciam menos protagonismo na política 

nacional, como Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Esse parece ter 

sido o estopim para o movimento tenentista de 1924, liderado por uma facção do 

Exército bastante insatisfeita com os baixos salários e com a oligarquia política que 
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 Os marechais Deodoro da Fonseca (1889-1891), Floriano Peixoto (1891-1894) e Hermes da Fonseca 
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garantia o pacto político vigente no período. A Força Pública paulista participou do 

movimento em favor dos tenentes e tentou depor o presidente Artur Bernardes, o que 

resultou em mais de 20 dias de conflito bélico em São Paulo, terminando com a 

rendição dos revolucionários.  

As divergências entre os tenentistas e as lideranças políticas paulistas foram 

acentuadas no que ficou conhecido como Revolução de 1930, movimento armado 

liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou 

com o golpe que depôs o presidente Washington Luís, eleito em 1926; em seu lugar 

assumiu Getúlio Vargas, advogado e político gaúcho, líder do movimento 

revolucionário, que se tornou chefe do governo provisório
45

. O tenentismo influenciou 

bastante o movimento que culminou na Revolução de 1930, tendo vários de seus 

integrantes ocupado postos de poder. Mas, do ponto de vista político, São Paulo tinha 

sido a principal base política da República Velha, ou seja, representava exatamente o 

que os revolucionários pretendiam combater. Assim, quando Vargas assumiu, teve de 

lidar novamente com a divergência entre os anseios dos tenentes e das lideranças 

político-econômicas. Essas divergências ganharam corpo em julho de 1932, quando 

eclodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista, liderada pelo mesmo general que 

tinha sido o responsável pelo levante de 1924, agora contando também com o apoio dos 

partidos Republicano e Democrático. 

Os constitucionalistas se renderam após quase três meses de batalha, saindo os 

militares novamente derrotados. Apesar disso, do ponto de vista econômico, São Paulo 

se manteve como uma das principais prioridades do governo provisório, que se viu 

pressionado a manter a política de valorização do café. De todo modo, as revoltas de 

1924 e de 1932 foram o precedente para várias das mudanças que Getúlio Vargas faria, 

dentre as quais a tentativa de enfraquecer a Força Pública de São Paulo. Até esse 

momento verifica-se que a elite político-econômica se mantinha em uma posição de 

poder no campo, sendo o Exército e a Força Pública frequentemente instrumentalizados 

para seus interesses, embora também beneficiados por alguns processos. 

Com a Constituição de 1934 se estabeleceu a conformação que as polícias 

militares e o Exército assumem até hoje. Mais do que isso, o texto que trata das 

temáticas da segurança e da defesa nacional se transformaria em eixo permanente das 

constituições que se seguiram. A norma constitucional de 1934 determinava que as 
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polícias militares fossem consideradas “[...] reservas do Exército e gozarão das mesmas 

vantagens a estes atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União” (BRASIL, 

1934, art. 167), uma estratégia de garantir o controle do governo central sobre as 

polícias estaduais. Também no texto de 1934 surgiu a definição clássica das Forças 

Armadas: instituições nacionais permanentes, essencialmente obedientes aos seus 

superiores hierárquicos; destinam-se a defender a Pátria e garantir os poderes 

constitucionais, a ordem e a lei (POLETTI, 2012). 

O anteprojeto daquela Constituição tratava das dinâmicas relacionadas à 

segurança como defesa nacional, mas texto final o eixo dedicado à proteção do Estado 

apareceu como segurança nacional, cujos assuntos estavam sob a coordenação do 

Conselho Superior de Segurança Nacional, chefiado pelo presidente da República, pelos 

ministros e pelos chefes do estado-maior do Exército e da Armada, cabendo ao 

mandatário máximo da nação a direção política da guerra (POLETTI, 2012). Já os 

assuntos relativos ao controle da ordem aparecem como responsabilidade do presidente 

da República na ideia de manutenção da segurança interna. 

Durante a Constituinte em 1934 Vargas foi eleito presidente por quatro anos, 

mas o golpe para implantação do Estado Novo e a Constituição de 1937 prorrogaram 

seu mandato. Na quarta Constituição brasileira surgiu pela primeira vez o conceito de 

segurança pública legislando sobre as competências da União: “[...] o bem-estar, a 

ordem, a tranquilidade e a segurança pública, quando o exigir a necessidade de uma 

regulamentação uniforme” (BRASIL, 1937, art. 16, inciso V). Irônico pensar que a ideia 

de “segurança pública” tenha sido inaugurada justamente na polêmica Constituição de 

1937, a famosa “constituição polaca”, conhecida por seu teor autoritário e promulgada a 

partir de um golpe. Gestada em um período de exceção democrática, o conceito já 

nasceu como letra morta. 

O contexto histórico apresentado mostra que o objetivo de Vargas não era 

reforçar o processo de militarização das polícias estaduais, mas garantir o controle do 

governo central de modo a impedir outras revoluções. Essa estratégia foi viabilizada ao 

colocar as polícias como força reserva do Exército, garantindo que, embora 

subordinadas aos Estados, elas estivessem a serviço do governo ditatorial. Para tanto, o 

regulamento disciplinar do Exército foi adotado na Força Pública. Ao fazer essa opção 

para garantir a coesão interna dentro da tropa, porém, a Força Pública foi aquartelada, 

instruída, uniformizada e dotada de armamentos, assim como o Exército (NEME, 1999).  
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Ainda assim as disputas políticas da época fizeram com que as polícias militares 

passassem por um novo processo de isomorfismo com as Forças Armadas: 1) 

coercitivo, com a vinculação ao Exército pela CF de 1934, com o decreto-lei 192, de 

1936, e com a adoção do código disciplinar do Exército; 2) normativo, com o 

aquartelamento e instrução da Força Pública; e 3) mimético, ao reforçar ainda mais o 

caráter militar com a adoção da mesma estrutura hierárquica e burocrática do Exército.  

Em 1945, após o fim do Estado Novo e da queda de Vargas, foram realizadas 

eleições para presidente e para a Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à 

Constituição de 1946
46

. Os tempos políticos mudaram e a marca da quinta Constituição 

era justamente sua heterogeneidade político e ideológica. A CF de 1946 contava com 

deputados e senadores de nove partidos, representando todo o espectro político da 

época: dos alinhados à União Democrática Nacional (UDN) e Partido Social 

Democrático (PSD) ao Partido Comunista do Brasil (PCB). No que diz respeito à 

segurança, as polícias militares foram reiteradas como responsáveis pela segurança 

interna e força auxiliar reserva do Exército, dentro do capítulo que trata das Forças 

Armadas. 

Em 1967
47

 surgiria a sexta Constituição, marcada também pelo autoritarismo, no 

escopo do golpe civil-militar efetivado em 1964, com a deposição do então presidente 

eleito João Goulart. Entre o golpe e a promulgação da Constituição, o regime ditatorial 

editou os Atos Institucionais 1, 2, 3 e 4. Conhecidos pela sigla AI, serviram como forma 

de dar legalidade à ação política dos militares, com apoio irrestrito de amplos setores da 

sociedade civil. 

A Constituição de 1967 manteve a ideia de segurança interna, lançada na CF de 

1934 (BRASIL, 1967). No mesmo ano de sua promulgação, o decreto-lei 317, de 13 de 

março de 1967, reorganizou as polícias militares no Brasil, reiterando sua subordinação 

aos Estados e Distrito Federal e criando a Inspetoria Geral das Polícias Militares 

(IGPM). Subordinada ao Ministério da Guerra, IGPM tinha como atribuição inspecionar 

as PM, procedendo ao controle da organização, dos efetivos, do armamento e do 

material bélico. Em 1969, o decreto-lei 667 revogou o decreto lei de 1967, tendo sua 

redação alterada pelo decreto-lei 1.072, do mesmo ano. Os textos atribuíam 
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exclusivamente às polícias militares o policiamento ostensivo fardado e proibiam os 

Estados de criar outras organizações policiais. 

O período compreendido entre a Constituição de 1934 e a edição do decreto-lei 

667/1969 é fundamental para compreender o processo de institucionalização das 

polícias militarizadas no país, constituindo também variável fundamental para 

entendimento dos processos e das dinâmicas da política de segurança pública na 

atualidade. 

 

2.3 A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO POLICIAL MILITARIZADO  

 

A emergência, expansão e institucionalização de campos organizacionais têm 

sido analisadas pela teoria neoinstitucionalista a partir da perspectiva de estruturação de 

Anthony Giddens (1984) ao abordar a relação entre agência e estrutura para explicitar as 

conexões entre o indivíduo e sua relação com os macroprocessos sociais. Na teoria da 

estruturação, o autor rejeita a ideia de um dualismo estrutura versus indivíduo, no qual a 

estrutura seria uma força geradora de práticas que não deixaria margem de escolha para 

o indivíduo e as ações do indivíduo derivariam integralmente de ações intencionais e 

voluntárias, sem relação com a estrutura.  

A teoria da estruturação permite vincular a ação micro dos agentes ao 

funcionamento das estruturas sociais de determinada realidade, a partir da concepção de 

que se trata de uma via de mão dupla. Assim, haveria uma relação de reciprocidade 

entre agentes e estrutura, em que esta não poderia existir externamente à ação humana; 

pelo contrário, só existiria na medida em que se reproduz a vida social. Dito de outra 

forma, instituições como a religião ou o casamento são reproduzidas a partir da 

interação dos indivíduos com as situações sociais.  

Embora Giddens não faça referência direta a campo enquanto um conceito ou 

unidade de análise, sua abordagem de sistemas sociais permite enquadrar a abordagem 

de campos em uma perspectiva analítica sob a ótica da teoria da estruturação. Isso 

porque o autor afirma que analisar a estruturação de sistemas sociais implica 

compreender como eles, ou seja, as atividades de agentes humanos reproduzidas em 

práticas localizadas, se fundamentam em atividades cognoscitivas que se apoiam em 

regras e recursos em diferentes contextos de ação, produzindo e reproduzindo interações 

(MACHADO-DA-SILVA, FILHO, ROSSONI, 2010; GIDDENS, 1984). 
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A dualidade entre estrutura e agência proposta por Giddens (1984) permite a 

compreensão de campos como sistemas relativamente fechados do ponto de vista 

organizacional, o que não implica assumi-los como socialmente coesos ou livres de 

disputas e embates. Os agentes interagem entre si reproduzindo estruturas sociais, mas 

também produzindo novos padrões de interação que alteram de forma endógena a 

estrutura do campo. Já as instituições constituem regras e recursos, que funcionam 

como ferramentas de criação de sentido e scripts mentais para ação individual, ainda 

que não determinem a ação per se (HJARVARD, 2014). 

Scott (1995 apud VIEIRA, CARVALHO, 2003) afirma que DiMaggio e Powell  

têm uma visão mais restrita da teoria da estruturação ao focar sua análise no grau de 

interação da estrutura interorganizacional que emerge no nível do campo. Nesse sentido, 

os autores definem quatro indicadores de estruturação de campos organizacionais: 1) 

aumento no grau de interação entre as organizações do campo; 2) emergência de 

estruturas de dominação e de padrões de coalizão claramente definidos; 3) aumento no 

volume de informação com que as organizações em um campo devem lidar; e 4) 

desenvolvimento de consciência mútua entre os participantes de um grupo de 

organizações sobre o envolvimento em um empreendimento comum. 

Vieira e Carvalho (2003) argumentam que a idade e o tamanho das organizações 

também podem ser associados aos indicadores propostos por DiMaggio e Powell 

(1991). A idade, por exemplo, influenciaria o seu processo de estruturação na medida 

em que os membros das organizações tendem a formar laços para proteger seus 

interesses e ampliar seu poder. Isso é fortemente observado no meio policial militar com 

as associações de classe – em especial as associações de oficiais da PM – e com a 

crescente presença de policiais ocupando cargos no legislativo.  

O processo de estruturação organizacional é também chamado de 

institucionalização, já que ambos acontecem simultaneamente entre os atores do campo 

(LECA, DEMIL, 2001). DiMaggio e Powell (1991) afirmam que nas etapas iniciais de 

formação de um campo organizacional existe uma diversidade de enfoques, mas à 

medida que se expande e vai se estruturando, elas tendem a apresentar formas 

organizacionais e práticas cada vez mais similares. Essa homogeneização aconteceria 

porque as mudanças no âmbito organizacional seriam menos pela competição ou 

necessidade de eficiência e mais pela interação entre indivíduos e estrutura. Holanda 

(2003) desenvolveu uma perspectiva gráfica para compreensão das etapas de formação 

de um campo, que podem ser verificadas na figura abaixo. Segundo a autora, nos 
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estágios iniciais o campo organizacional é formado por organizações especializadas e 

isoladas, ou seja, não interagem entre si. Corroborando DiMaggio e Powell (1991), ela 

observa que, à medida que o campo vai se desenvolvendo e expandindo, as 

organizações tendem a reconhecer a importância umas das outras e se relacionarem 

entre si, aumentando interações e vínculos. Quando o campo se institucionaliza verifica-

se um alto nível de interações interorganizacionais entre atores que partilham dos 

mesmos valores (HOLANDA, 2003). 

 

 

Figura 5 - Etapas de formação de um campo organizacional 

 
Fonte: Holanda (2003) 

 

Scott (1995 apud VIEIRA, CARVALHO, 2003) inclui outros quatro indicadores 

à estruturação de um campo proposta por DiMaggio e Powell (1999): 1) extensão do 

acordo sobre a lógica institucional que direciona as atividades no campo; 2) aumento do 

isomorfismo estrutural entre as populações no campo; 3) aumento da equivalência 

estrutural de conjuntos de organizações no campo; e 4) aumento da definição das 

fronteiras do campo. 

Os autores argumentam que o crescimento do isomorfismo estrutural entre as 

organizações de um mesmo campo, assim como o aumento da equivalência estrutural de 

conjuntos de organizações no campo, leva à questão do caráter cíclico do isomorfismo, 

porque ele é ao mesmo tempo causa e consequência do maior grau de estruturação do 

campo. Com o aumento do grau de estruturação do campo, as organizações tendem a se 

tornar cada vez mais semelhantes e estáveis. DiMaggio e Powell (1999) afirmam que 
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esse processo de homogeneização acarreta limitação da capacidade de mudanças, ou 

seja, ao terem de se adequar às normas racionais compartilhadas no campo, as 

organizações tendem a diminuir suas habilidades de mudança. Johannessen (apud 

LECA, DEMIL, 2001) afirma que a tendência à homogeneização faz com que o campo 

acabe por se tornar fechado a influências externas. Fligstein (1999) defende que a 

inércia institucional pode ser explicada em função dos interesses de um determinado 

conjunto de organizações e atores que se esforçam para conservar seu poder e controlar 

a distribuição dos recursos.  

As evidências apresentadas indicam que o processo de formação do campo das 

polícias militarizadas no Brasil se dá a partir de 1809, com a criação da Guarda Real no 

Rio de Janeiro, uma força policial de caráter militar que se subordinava ao Ministério da 

Guerra. Entre sua criação e a década de 1930 o país viveu o período Colonial, Imperial e 

a Primeira República, transformações políticas que foram determinando as mudanças 

nas forças policiais e sua relação com o Exército. 

 A Constituição de 1934 parece marcar o início da institucionalização do campo 

das polícias militarizadas porque é justamente nela, que vigorou por menos tempo, que 

se estabeleceram as bases de boa parte da estrutura organizacional mantida até hoje, 

inclusive a instituição das polícias militares como força reserva do Exército. Assim, os 

processos de isomorfismo mencionados anteriormente contribuem decisivamente para a 

conformação de um campo que passou a criar suas próprias normas, valores e símbolos 

vinculados ao universo policial, mas que ainda sofre com forte influência do Exército 

em seu processo de desenvolvimento institucional. 

O que talvez possa ser chamado de auge do processo de estruturação do campo 

das polícias militares brasileiras é o decreto-lei 667, de 1969, que definiu o 

policiamento ostensivo fardado como prerrogativa exclusiva das polícias militares, 

proibindo os Estados de criarem outras organizações policiais. Ao mesmo tempo em 

que estabeleceu um monopólio em relação à atividade fim desempenhada pelas 

organizações policiais militares, esse período também foi marcado pelo golpe militar 

liderado pelas Forças Armadas, que instrumentalizou as polícias a serviço de um regime 

ditatorial.  

Ou seja, o argumento que se coloca aqui é que o processo de institucionalização 

e estruturação do campo das polícias militares no Brasil se deu de forma expressiva 

entre as décadas de 1930 e 1970, muito anterior, portanto, ao estabelecimento de um 

campo da segurança pública e informado por uma lógica que pensava a ação policial a 
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partir de uma perspectiva de garantia dos interesses do Estado, ainda que para tanto 

implicasse o uso da violência e a supressão de direitos e cidadania da população. O que 

agrava ainda mais esse quadro é a relação perniciosa que as polícias estaduais 

estabeleceram com as Forças Armadas e com o Estado, em especial a partir do AI-5, o 

mais duro dos atos institucionais, em 1968, estreitando relacionamentos e convergindo 

cada vez mais no compartilhamento de valores em relação ao ideal de ordem pública.  

 

2.4 INSTITUCIONALIZANDO O CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DA 

VIOLÊNCIA  

 

Durante a ditadura militar verificou-se a consolidação do processo de 

estruturação e institucionalização do campo das polícias militarizadas, com um aumento 

no grau das interações com outros atores que tinham como atribuição garantir o regime. 

Esse momento marca também um processo de consolidação e partilha de valores e 

moralidades entre as organizações, que é informado pela doutrina de segurança 

nacional, um elemento central para a institucionalização de determinadas práticas no 

âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  

Apesar dessas considerações, duas perguntas se mantêm presente nesse debate, 

em especial em relação ao uso da força pelas polícias: quais práticas se 

institucionalizam e por que elas se institucionalizam em detrimento de outras? Lynn 

Zucker (1977) tentou responder a essas questões focando sua análise no nível micro das 

interações, a partir da qual desenvolveu um estudo para investigar os efeitos da 

institucionalização na persistência cultural. Segundo a autora, a internalização de 

valores e outros processos intervenientes não precisam estar presentes para garantir a 

persistência cultural porque o conhecimento social, uma vez institucionalizado, existe 

como fato e como parte da realidade objetiva, podendo ser transmitido diretamente 

nesta base. Nesse sentido, para atos altamente institucionalizados é suficiente que um 

indivíduo simplesmente diga a outro que é assim que as coisas são feitas (ZUCKER, 

1977). Dito de outro modo, os indivíduos percebem os atos institucionalizados como 

objetivos e exteriores e, ainda que sejam socialmente criados, acabam funcionando 

como regras objetivas de conduta porque sua origem social é ignorada (PECI, 2006). 

Assim, a institucionalização poderia ser definida tanto como um processo quanto 

como um atributo do ato, constituindo-se como um modo pelo qual cada indivíduo 

transmite o que é socialmente definido como real, ao mesmo tempo em que a qualquer 
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momento desse trajeto o significado de determinado ato pode ser visto em maior ou 

menor medida como parte naturalizada dessa realidade social (ZUCKER, 1977, p. 72). 

A premissa adotada por Zucker é a de que a institucionalização não é um 

processo binomial, que existe ou não existe, mas que pode estar presente em diferentes 

graus e intensidades que vão modificar a persistência cultural. O estudo conduzido pela 

autora a partir de três experimentos concluiu que quanto maior a institucionalização, 

maior a persistência cultural e maior a resistência às mudanças. Depois de 

institucionalizada determinada prática, a tendência é que o seu próprio grau de 

institucionalização aumente com a transmissão, reprodução e manutenção dela, gerando 

maior resistência às tentativas de mudança tanto no rompimento dessa prática quanto 

em relação aos padrões culturais que vão sendo compartilhados (ZUCKER, 1987).  

A autora atribui essa perspectiva à tradição filosófica da fenomenologia de Peter 

L. Berger e Thomas Luckmann, que identificaram a institucionalização como processo 

fundamental tanto na criação como na perpetuação de grupos sociais duradouros. Uma 

instituição ou o resultado de um processo de institucionalização constituiria uma 

tipificação de ações habitualizadas, que vão sendo desenvolvidas empiricamente como 

forma de solucionar problemas recorrentes, de acordo com Tolbert e Zucker (1999). A 

ideia de habitualização é o primeiro de três processos sequenciais definidos por esses 

autores como componentes-chave no processo de institucionalização. Ela consiste na 

criação de novas respostas e arranjos a problemas específicos do contexto 

organizacional, transformando-se em políticas e procedimentos. 

O segundo processo é a objetificação, que implica o desenvolvimento de certo 

grau de consenso social entre os líderes da organização, podendo ocorrer de duas 

formas: as organizações podem colher evidências do ambiente, como a imprensa e a 

percepção da população em relação à sua atuação e quais os riscos envolvidos na 

adoção de novas práticas, bem como observar como outras organizações do ambiente e 

possíveis competidores atuam. Diante de algum grau de incerteza em relação aos 

resultados que pode atingir, os líderes da organização vão tomar decisões a partir da 

observação. Assim, quanto mais difundida uma determinada estrutura ou prática, menor 

o custo de adotá-la. 

O terceiro processo é o da sedimentação, momento de total institucionalização 

por meio da propagação de determinadas práticas e estruturas e de sua sobrevivência 

através de diferentes gerações. O processo de sedimentação depende de uma 

combinação de fatores, tais como a baixa resistência de grupos opositores, assim como 



110 

 

do apoio cultural contínuo pelo grupo que defende e tenta institucionalizar determinada 

ação. O contrário desse processo seria a desinstitucionalização, que depende em alguma 

medida de grandes mudanças no campo organizacional. 

Em suma, a institucionalização seria guiada por processos cognitivos que levam 

a entendimentos e comportamentos socialmente aceitos em determinado contexto. Os 

achados de Zucker (1987) rompem com as teorias até então predominantes de influência 

parsoniana de que a ação em sistemas sociais depende da internalização de valores. 

A partir dos pressupostos indicados pela autora, DiMaggio (1988) define 

institucionalização como um produto de atores políticos cujo sucesso depende do poder 

daqueles que o apoiam, dos que se colocam contra e outros players que podem tentar 

influenciar o cenário. Esses atores seriam capazes de reproduzir instituições já 

existentes a partir da socialização de novos membros, criar novas instituições 

mobilizando a ação de empreendedores institucionais (institutional entrepeneurs) e 

deslegitimar outras instituições (DiMAGGIO, 1988 apud THORNTON, OCASIO, 

LOUNSBURY, 2013). 

Essas perspectivas oferecem subsídios para pensarmos a persistência e a 

frequência da letalidade na ação da PMESP até os dias de hoje. Muitos autores têm se 

mobilizado para compreender os efeitos – bastante limitados, diga-se de passagem – da 

redemocratização política na atuação das instituições policiais e do sistema de justiça 

criminal. Ao longo dos anos 1990, muitos pesquisadores identificaram a persistência de 

práticas violentas da polícia, em especial contra segmentos mais vulneráveis da 

população (SOARES, 2000; MESQUITA NETO, 1999; ZALUAR, 1999). 

Como foi demonstrado, entre sua criação e década de 1970 a Polícia Militar 

paulista passou por longos processos de isomorfismo que acirraram o seu caráter 

militarizado a partir das relações estabelecidas com o Exército e com a Missão 

Francesa. O ordenamento legal e jurídico foi sendo modificado ao longo dos diferentes 

regimes e interesses políticos, mas a organização foi se consolidando como o principal 

instrumento a serviço do governo do Estado e/ou da União para garantia do controle 

social. Durante a ditadura militar a PMESP assumiu um novo papel, cada vez mais 

demandada a agir em nome do regime de exceção. A relação que se estabeleceu nesse 

período se mostra relevante na medida em que a organização policial não está apenas 

cumprindo ordens ou tarefas impostas, mas partilhando um mesmo frame em torno das 

ameaças ao Estado. 
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Esse período tem como ideologia hegemônica a doutrina da segurança nacional, 

propugnada pela Escola Superior de Guerra (ESG)
48

 e que informou a ação do Exército 

e das polícias durante a ditadura. É de 1973 o primeiro manual básico da ESG com a 

doutrina de segurança nacional que, calcada na ideia de guerra total, passou a ter no 

inimigo interno sua principal preocupação. Assim, a compreensão era de que a luta 

contra a “subversão” deveria ocorrer em todas as esferas da vida social, desde o fluxo 

das informações até o modelo de desenvolvimento econômico (MIGUEL, 2002). Como 

resultado, o uso da força era justificado como absolutamente necessário para 

manutenção da ditadura
49

, cujo período foi marcado pela supressão de direitos 

constitucionais, censura, perseguição política e repressão a qualquer manifestação 

contrária ao governo militar (FREIRE, 2009).  

Baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 

Silva, o AI-5 marcou o momento de maior repressão e violência do regime militar, 

sendo por isso considerado a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira
50

. O 

ato institucional dava poderes quase ilimitados ao presidente da República, sem 

qualquer tipo de autorização judicial, entre os quais decretar o recesso do Congresso 

Nacional, suspender a garantia de habeas corpus, cassar mandatos de parlamentares e 

suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos. O AI-5 instituiu 

formalmente a tortura e a violência contra os opositores do regime e garantir seu 

cumprimento e implementação dependeu do controle absoluto das polícias civil e 

militar pelos agentes do regime militar. Em 8 de abril de 1970, o decreto-lei 217 

instituiu a Polícia Militar, formada a partir da junção de membros da Força Pública e da 

Guarda Civil, que foram automaticamente extintas (BUENO, 2014), enquanto o 

decreto-lei 66.862, no mesmo ano, aprovou o regulamento das PM e Corpos de 

Bombeiros Militares (R-200), determinando que estas organizações passassem a 

integrar o serviço de informação e contrainformação do Exército (MUNIZ, 2001).  

                                                 
48

 Desde a década de 1950 a Escola Superior de Guerra era o principal centro de estudos militares do país, 

tendo sido responsável pela difusão da doutrina da segurança nacional, sob forte influência da U.S. Army 

School of the Americas (MIGUEL, 2002). 

49
 O relatório da Comissão Nacional da Verdade concluiu que 434 pessoas foram vítimas da ditadura 

militar no país, entre mortos e desaparecidos, no período compreendido entre 18 de setembro de 1946 e 5 

de outubro de 1988 (BRASIL, 2014). 

50
 D’ARAÚJO, M. C. Fatos & imagens – O AI-5. FGV CPDOC, [s.d.]. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 4 mar. 2018. 
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Nesse período, a tortura e a prática sistemática de homicídios passaram a compor 

o repertório de ações dos agentes da polícia, tornando esse padrão de atuação a regra. 

Isso permitiu que as estratégias violentas de controle social fossem sendo reproduzidas 

e se institucionalizassem, dando margem inclusive para o desenvolvimento de “novas 

soluções”, eufemismo para técnicas inovadoras de tortura ou ocultação de cadáveres 

(CNV, 2014).  

A maior preocupação do regime militar era a ação de grupos e lideranças 

comunistas, como o deputado cassado Carlos Marighella e o capitão do Exército Carlos 

Lamarca, que aderiram à luta armada contra a ditadura. Marighella tinha militado por 

mais de 30 anos no PCB e, quando foi expulso do partido, fundou a Ação Libertadora 

Nacional (ALN), um dos principais movimentos de oposição ao regime militar. Depois 

de passar alguns meses em Cuba, onde recebeu treinamento em táticas de guerrilha com 

Fidel Castro, o ex-deputado retornou ao Brasil e à luta organizada, fomentando 

organizações autônomas que fossem capazes de criar o ambiente para a revolução no 

Brasil (GODOY, 2014, posição 1.419). Lamarca desertou em 1969, junto com um 

grupo de militares do 4º Regimento de Infantaria, em Vila de Quitaúna, em Osasco, na 

Grande São Paulo, levando consigo 63 fuzis e metralhadoras leves que seriam usadas na 

luta armada. No ano seguinte foi expulso do Exército. Já como principal liderança da 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), enviou sua família para Cuba 
51

. 

Os dois foram os principais nomes da luta armada durante a ditadura militar e 

responsáveis por inúmeros roubos a bancos e sequestros. Dentre os episódios mais 

paradigmáticos estão o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick 

pela ALN de Marighella, em 1969, e do embaixador suíço Giovanni Bucher pela VPR 

de Lamarca, em 1970. As duas ações tiveram como objetivo chamar a atenção 

internacional para o que ocorria no Brasil e serviram como moeda de troca com o 

regime para a liberação de líderes políticos presos, mas acabaram também por 

desencadear uma perseguição ainda mais intensa por parte dos militares aos grupos que 

se opunham à ditadura, intensificando a repressão, perseguição e violência do regime. 

Marighella foi assassinado em 4 de novembro de 1969, após uma emboscada do 

Departamento de Ordem Política e Social (o temido Dops, extinto em 4 de março de 

1983) comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, na Alameda Casa Branca, 

                                                 
51

 http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/carlos-lamarca/index.html 
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região da Avenida Paulista. Lamarca foi morto em 1971, no sertão bahiano, na operação 

Pajussara, liderada pelo Exército. O governo brasileiro reconheceu publicamente a 

responsabilidade pela morte de ambos, em 1996, por meio da Comissão Especial dos 

Mortos e Desaparecidos. 

Retratados pela historiografia da PMESP como terroristas, Marighella, 

Lamarca
52

 e seus seguidores são a razão de ser de um batalhão especial chamado de 

Ronda Bancária, cuja modalidade de policiamento tinha por objetivo reprimir e coibir 

os frequentes roubos a bancos e perseguir os guerrilheiros comunistas. Nesse sentido o 

combate à guerrilha urbana e aos “terroristas” exigiam um aparato diferenciado por 

parte da Polícia: 

 

[...] com as manifestações de caráter terrorista como assaltos a bancos, 

explosões de bombas em locais públicos, etc., por volta de 1969 

surgiu a necessidade de um policiamento mais forte, bem armado, 

com características de grande velocidade. Foi quando passou a se 

montar duas equipes diárias com aquelas características, que saíam em 

grupos e permaneciam 24 horas de prontidão, além de se deslocarem 

para os todos os lugares onde estivessem ocorrendo anormalidades ou 

crimes violentos” (TELHADA, 2011, p. 484).  

 

A Ronda Bancária já atuava desde 1967 no policiamento da zona central da 

capital paulista, tendo surgido da antiga 2ª Cia de Segurança do Primeiro Batalhão 

Policial Militar, por sua vez derivada do Batalhão de Caçadores Tobias de Aguiar. Em 

15 de outubro de 1970 esse batalhão viria a se chamar Rondas Ostensivas Tobias de 

Aguiar, mantendo a homenagem ao brigadeiro Tobias de Aguiar, presidente da 

província que criara a Guarda Municipal, em 1832, e tido como patrono da organização. 

Sob a liderança do tenente coronel Salvador D’Aquino
53

,
 
a unidade ficou conhecida por 

sua sigla, Rota, e teve seu batalhão inaugurado um ano mais tarde, quando seria 

apresentada ao público aquela que se tornaria a marca dos rotarianos: a boina negra.  

                                                 
52

 Lamarca é apontado como o responsável pela morte do tenente Alberto Mendes Junior, pertencente ao 

1º Batalhão Tobias de Aguiar, durante a incursão da PM no Vale do Ribeira, em 1970 (TELHADA, 

2011). 
53

 Salvador D’Aquino ingressou no curso pré-militar da Escola de Oficiais Força Pública em 1949, sendo 

declarodo aspirante em 1953, mesmo ano em que se classificou para o BP, Batalhão Policial. Serviu por 

mais de 20 anos no 1º Batalhão Tobias de Aguiar e em 12 de novembro de 1969 passou a comandá-lo. 

Em 15 de outubro de 1970 criou oficialmente as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, onde se manteve 

comandante até 12 de janeiro de 1975. Um ano depois, em 6 de janeiro de 1976, o então coronel Salvador 

D’Aquino tornou-se o primeiro comandante geral da PMESP vindo dos próprios quadros da organização. 

SALVADOR D’AQUINO. A Força Policia, São Paulo, n. 61, jan./fev./mar. 2009. Disponível em: 

<http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/caj/wp-content/uploads/2016/04/Revista61.pdf>. Acesso 

em: 07 jan. 2018. 
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A atuação da Rota, marcada por episódios de execução sumária
54

, assume um 

papel estratégico nesse contexto em São Paulo. O aumento da repressão do regime 

militar coincide com o período de crescimento acelerado da economia brasileira que, 

tendo Delfim Neto como ministro da Fazenda, triplicou o volume do comércio e 

apresentou índice de crescimento acima dos dois dígitos entre 1968 e 1973 

(KOWARICK, 1988). O período próspero, conhecido como milagre econômico, foi 

beneficiário também do crescimento que a economia mundial apresentava desde o início 

dos anos 1960, com destaque para os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha (EARP, 

PRADO, 2003)
55

.  

Esse processo transformou a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) no 

principal centro industrial da América Latina, resultando no aumento vertiginoso da 

população: nos anos 1970 a taxa de crescimento populacional era de 4,9% ao ano. Mas 

esse período também é marcado pela redução de 55% no salário mínimo, entre 1959 e 

1986. E o modelo econômico implantado nos anos de chumbo que resultou no 

crescimento industrial e aumento da produtividade produziu como efeitos a 

pauperização dos trabalhadores e a precarização das condições de trabalho 

(KOWARICK, CAMPANÁRIO, 1988). Também intensificou o processo de segregação 

da classe trabalhadora que, tendo seu poder de compra cada vez mais reduzido, passou a 

viver cada vez mais distante do centro, em regiões periféricas completamente 

desprovidas de serviços urbanos básicos. Residindo em favelas e cortiços, essa massa de 

trabalhadores viajava horas até o centro para poder trabalhar.  

Esse contexto coincide com o aumento da violência letal na RMSP, que a partir 

de 1960 passou a apresentar taxas cada vez maiores de homicídio, crescimento que 

permaneceu ininterrupto até 1999. Esse crescimento também evidencia novos padrões 

da violência homicida com o aumento de mortos em vias públicas ao invés de nas 

próprias residências, e das mortes decorrentes de intervenções policiais (NERY, 2016; 

MANSO, 2012; GAWRYSZEWSKI, KOIZUMA, MELLO JORGE, 2000). 

Manso (2012) afirma que o crescimento dos homicídios na Região 

Metropolitana de São Paulo na década de 1960 relaciona-se com o novo significado que 

                                                 
54

 O mais famoso, documentado por Caco Barcellos no livro Rota 66, envolveu a morte de três jovem 

pela ROTA em um bairro nobre da capital paulista. 

55
 EARP, F. S.; PRADO, L. C. O “milagre” brasileiro crescimento acelerado, integração internacional e 

distribuição de renda 1967-1973. In: FERREIRA, J.; DELGADO, L. A. N. (Org.). O Brasil Republicano, 

v. 4. O tempo da ditadura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, [s.d.]. Disponível em: 

<http://www.ie.ufrj.br/oldroot/hpp/intranet/pdfs/milagre_brasileiro.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018. 
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estes crimes passaram a ter, legitimados como prática corrente de controle da 

criminalidade e para lidar com a desordem territorial que marcou o rápido crescimento 

de bairros periféricos nas periferias, como descrito acima. Segundo o autor, “[...] o 

medo e a construção social da imagem do bandido respaldam a transformação da moral 

dos indivíduos, que passam a tolerar os homicídios quando as vítimas são supostos 

‘bandidos’” (MANSO, 2012, p. 15). 

Inicialmente quem se engaja nessas práticas são integrantes da Polícia Civil, que 

formaram o Esquadrão da Morte, documentado pelo jurista Helio Bicudo (2002). A 

partir dos anos 1970, esses grupos passaram também a se propagar dentro da Polícia 

Militar. Em meados dos anos 1970 os grupos armados da esquerda que se opunham à 

ditadura já tinham sido derrotados pelas forças repressivas do regime militar. A PM, que 

a partir de 1970 assumiu a exclusividade do policiamento ostensivo, direcionou então 

sua ação para o combate ao crime comum e nos anos de 1980 “policiais justiceiros” 

ficaram famosos, como é o caso do Cabo Bruno
56

.  

Há, portanto, uma mudança no trabalho policial, que deixa de focar sua ação nos 

dissidentes do regime tidos como terroristas e passa a enfocar o crime comum. O 

resultado é que as mesmas técnicas e práticas adotadas no controle dos grupos 

subversivos passaram a ser empregadas no controle da criminalidade comum, 

basicamente direcionada à população periférica de baixa renda e substancialmente 

formada por pretos e pardos. É nesse contexto que a Rota assume o protagonismo, uma 

vez que a unidade que se destaca pelo alto número de homicídios praticados, mas 

também porque passou a gozar de legitimidade e confiança do público. Essa 

combinação de fatores – uma unidade extremamente letal e o apoio social – foi 

determinante para que esse padrão de trabalho fosse reproduzido e disseminado tanto 

para outras unidades como a partir das trocas geracionais, garantindo a persistência 

cultural mesmo após o fim da ditadura. 

                                                 
56

 Epíteto de Florisvaldo de Oliveira, foi um ex-policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que 

admitiu ser responsável por mais de 50 mortes contra supostos criminosos na periferia de São Paulo, 

principalmente na Zona Sul, durante os anos 1980. Pouco mais de um mês após sair deixar a prisão, onde 

cumpriu 27 dos 117 anos de condenação, Cabo Bruno foi executado a tiros na porta de sua casa, em 

Pindamonhangaba, interior paulista, em 26 de setembro de 2012. CABO BRUNO É MORTO A TIROS 

UM MÊS APÓS SAIR DA PRISÃO EM SÃO PAULO. Último Segundo, 27 set. 2017. Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2012-09-27/cabo-bruno-e-morto-a-tiros-menos-de-um-mes-

apos-ser-libertado.html>. Acesso em: 28 fev. 2018. 
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Mas como foi dito, esse período coincide também com o período de estruturação 

do campo policial militar aumentando o isomorfismo estrutural entre as organizações e 

garantindo a institucionalização das formas organizacionais (DiMAGGIO, 1991). Com 

esse processo a capacidade para mudanças torna-se bastante limitada e a organização 

refratária às pressões externas. 

A Constituição Federal de 1988 inaugura um novo ordenamento jurídico para 

regulação das Polícias, funcionando como isomorfismo coercitivo. Mas os valores 

presentes nas estruturas formais das Polícias Militares estavam fortemente 

institucionalizados, refletindo os mitos institucionais de sua criação e resistindo até hoje 

às mudanças. 

 

 

2.5 POLÍCIAS MILITARIZADAS NO AMBIENTE DEMOCRÁTICO  

 

A Constituição de 1988 representa, em termos formais, a ruptura com um 

ordenamento político e social autoritário, reinaugurando a tradição democrática e 

possibilitando o alargamento de direitos na sociedade brasileira. É de se reconhecer que 

esse ordenamento constitucional, conhecido como Constituição Cidadã, representou um 

momento de inflexão na relação entre as polícias e a sociedade, introduzindo tensões no 

campo da segurança pública que fomentaram o debate em torno de um novo modelo de 

ordem baseado na noção de garantia de direitos, de cidadania e de acesso à justiça 

(LIMA, SINHORETO, 2011). 

Mas ela não foi capaz de alterar o padrão de atuação das polícias, até porque as 

mudanças do ponto de vista organizacional no campo da segurança pública foram 

bastante tímidas na carta magna, garantindo a vigência e a reprodução de práticas 

institucionais que há muito faziam parte do repertório das organizações policiais. A 

Constituição de 1988 manteve as polícias civis na função de polícia judiciária e as 

polícias militares no policiamento ostensivo fardado para preservação da ordem pública. 

O documento também mantém as PM como forças reservas e auxiliares do Exército, 

tendo a Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM), criada em 1967, como o órgão 

responsável por coordenar as ações de controle sobre elas. 

Do ponto de vista conceitual, o atual ordenamento constitucional resgata a ideia 

de segurança pública, que aparecera pela primeira vez na “Constituição Polaca”, de 

1937. Trindade e Lima (2014) argumentam que, embora a CF de 1988 tenha 
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representado avanços no ponto de vista de uma política de segurança efetivamente 

pública e de garantia de direitos, o conceito de segurança interna seria ainda central na 

baliza do cotidiano policial e na formação da agenda das políticas de segurança pós-

redemocratização e, portanto, uma possível explicação para a persistência da violência 

como instrumento de controle. 

Ainda segundo os autores, a doutrina de segurança nacional não teria trazido 

nada novo para as polícias, constituindo-se como uma espécie de agente que permitiu a 

continuidade de um aparato policial excessivamente militarizado e doutrinado para a 

defesa do Estado. A partir de uma matriz ideológica que associou a ideia de segurança 

nacional com o desenvolvimento econômico, a Escola Superior de Guerra teria trazido 

um modelo de desenvolvimento político e econômico para o Brasil que se baseou em 

uma profunda subordinação da sociedade ao Estado (LIMA, BRITO, 2011). 

Ianni (2004) afirma que tal doutrina sustentou o argumento de que a sociedade 

precisava ser tutelada pelo Estado a partir da ideia de que a população seria “anárquica”, 

estando sujeita à ação de extremistas, populistas e demagogos. Essa característica 

inerente à sociedade brasileira e as necessidades em torno do desenvolvimento 

econômico tornaram o Estado uma instância que deveria organizar e vida e garantir a 

ordem, a segurança e a harmonia social a qualquer custo, sob risco de comprometer o 

ideal de desenvolvimento econômico. 

O Estado é o instrumento de mobilização da ação coletiva. E a 

lealdade para com o Estado deve ter precedência sobre as demais. A 

centralização do poder é indispensável como garantia da unidade 

nacional. Evita-se, por esta forma, o individualismo desagregador e as 

preferências clientelísticas tais como, por exemplo, as que 

predominaram entre o governo central e os Estados. As áreas de 

consenso devem superar por larga margem as do dissenso para que a 

sociedade nacional seja viável. O controle e redução do dissenso é 

[sic] fundamental para que não o explorem os diversos tipos de 

“irracionalidade” (o pseudonacionalismo, o 

pseudodesenvolvimentismo, o distributismo emocional etc.) dos 

demagogos e radicais. A função da elite dirigente é educativa por 

excelência. É ela a de educar indivíduos de formação heterogênea, 

inculcando-lhes o sentimento de comunidade e do interesse coletivo. 

À elite dirigente cabe ainda definir os interesses da coletividade já que 

aos indivíduos faltam as condições para identifica-los (COELHO, 

1976 apud IANNI, 2004). 

 

E nesse contexto, a atuação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar tornou-se 

central para a reprodução e manutenção de um determinado modelo de policiamento 

que vê no homicídio um instrumento legítimo de controle dos criminosos. Com a 
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transição para a democracia esse processo se desenvolveu a partir de outras bases. O 

novo ordenamento legal não era mais conivente com a tortura ou com a pena de morte e 

exigiu que as forças policiais se adaptassem aos novos tempos. A forma então 

encontrada pelas polícias militares para não alterar elementos de sua estrutura de 

trabalho tidos como prioritários foi reforçar o processo de decoupling, uma cisão entre 

as atividades que desempenham no cotidiano e as estruturas formais da organização 

(MEYER, ROWAN, 1977). Essa perspectiva afirma que as organizações possuem um 

ambiente técnico, relacionado à eficiência do seu trabalho, e um ambiente institucional, 

caracterizado pelas normas e exigências com que as organizações precisam se 

conformar para ter apoio e legitimidade (CARVALHO, VIEIRA, LOPES, 2001). 

Assim, a solução para a estabilidade da organização seria operar em um sistema de 

loosely coupled, ou seja, a partir de estruturas e procedimentos frouxamente articulados 

(MARCH, OLSEN, 1976; PECI, 2006; CRUBELLATE, GRAVE, MENDES, 2004). 

Essa separação entre a estrutura formal e as atividades técnicas desempenhadas 

pelas organizações é comum nas organizações estatais, já que a sua busca não é 

necessariamente pela eficiência. Assim, as atividades técnicas são realizadas e o 

ambiente institucional não precisa se ajustar, mantendo-se capaz de absorver os mitos 

institucionalizados. Esses elementos se mostram fortemente arraigados no cotidiano de 

trabalho da PMESP na transição democrática. Sua estrutura formal reflete os mitos 

institucionalizados e sua atividade técnica precisa se adequar ao novo arcabouço legal 

inaugurado pela CF de 1988, fazendo com que as duas dimensões entrem 

constantemente em conflito. Mas como os mitos funcionam como prescrições 

racionalizadas, acabam operando como dogmas ao estabelecer a relação entre a 

dimensão simbólica e a dimensão técnica. Isso pode ser visto a partir de definições de 

metas ambíguas, nas quais os objetivos simbólicos são disfarçados em objetivos 

técnicos (FILHO, PEREIRA, SOUSA, 2010), dos quais a manutenção da categoria 

resistência seguida de morte é o maior exemplo. Persegue-se a redução dos homicídios, 

mas não se considera a resistência como tal. 

O período democrático marca a entrada de novos atores em cena como o 

Ministério Público sendo responsável pelo controle externo da ação policial, a criação 

da ouvidoria de polícia nos anos 1990, a mudança na legislação que transfere para a 

justiça comum os homicídios dolosos praticados por PM em 1996 e as pressões da 

sociedade civil, da imprensa e da universidade, exigindo a adaptação da PMESP a um 

novo modelo de trabalho. A materialização desse processo ocorreu em 1997 quando, 
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após o episódio da Favela Naval, a corporação passou por uma espécie de minirreforma 

interna que determinou mudanças curriculares, de formação e de policiamento, que 

passaram a ser guiadas pelo tripé gestão por resultados, policiamento comunitário e 

direitos humanos. 

Longe de proceder a uma avaliação sobre os impactos ou resultados dessas 

mudanças, o fato é que desde então a Polícia Militar do Estado de São Paulo investiu 

fortemente na profissionalização de seus membros, no desenvolvimento de sistemas de 

informação capazes de dar agilidade ao trabalho policial e buscou a aproximação com a 

sociedade civil, ainda que de maneira bastante tímida e limitada, em especial por meio 

dos conselhos comunitários de segurança. Restringindo o olhar para a ação da PMESP – 

mas sem ignorar que a Polícia Civil, o Ministério Público e o judiciário são atores 

importantes para sustentação do uso da força letal pela corporação –, boa parte das 

demandas dos movimentos de direitos humanos e da universidade foi sendo incorporada 

de algum modo ao trabalho da polícia. 

Mas nesse contexto a Rota permaneceu como o ator capaz de fazer a transição 

entre os pressupostos da dimensão simbólica da PMESP e a dimensão técnica, 

estabelecendo um modelo de trabalho pautado em uma doutrina que privilegia o uso da 

força letal como instrumento de controle do crime e sem ceder às pressões que o 

momento democrático impôs. E para garantir a reprodução desse modelo foi necessário 

adaptar-se às novas normas legais e sociais determinando mudanças tanto nas atividades 

técnicas – que neste caso consistem na prática dos homicídios -, como em novos 

mecanismos de representação do sujeito criminoso para sustentar a legitimidade de suas 

ações e garantir estabilidade organizacional.  
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3 POLÍCIA COMO SACERDÓCIO 

 

 

Luís era feirante na cidade de São Paulo, quando em 1985, decidiu prestar o 

concurso para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. “Sempre soube o que 

era certo. Quando criança brincava de polícia e ladrão e chorava quando precisava ser 

o ladrão”, afirma ele. Nesse mesmo ano, Francisco vivia no interior paulista e ser 

policial parecia ser a única opção de emprego no contexto de crise econômica: “Na 

época a PM pagava 10 salários mínimos”, conta, entre um gole de café e outro.  

Sérgio tinha 16 anos quando se emancipou e foi trabalhar no banco Banespa. Com 

nove irmãos era preciso trabalhar. Adriano fez curso de metalurgia no Senai, mas aos 18 

anos ingressou no Exército: “Nasci para usar farda”. Maurício teve uma infância pobre 

em Sergipe, vindo para São Paulo aos 16 anos, com a mãe e os irmãos, para “tentar a 

vida”.  

A história desses cinco homens resume as vivências dos 16 policiais militares que 

cumpriam pena por homicídio no Presídio Romão Gomes, entrevistados nesta 

pesquisa
57

. A referência ao gênero masculino é simples: não há nenhuma mulher presa 

no Romão. Em geral de origem simples e majoritariamente praças, os policiais e ex-

policiais
58

 viram na carreira policial uma possibilidade de ascensão econômica e social, 

mas, principalmente, enxergaram nela um modo de vida que significava estar “do lado 

certo”.  

Dos entrevistados, 80% eram praças e 20% oficiais; 50% negros e 50% brancos. 

A maioria ingressara na corporação entre 1990 e 2000 (58%), alguns eram “das antigas” 

(25% tinham ingressado entre 1985 e 1989), outros mais jovens (17% ingressaram entre 

2001 e 2006). A carreira militar relaciona-se também a um senso de missão ou de 

vocação (VAN MAANEN, 1975; REINER, 2004), o que talvez explique porque 25% 

dos entrevistados tenham passado pelas Forças Armadas antes de prestar concurso para 

a PMESP. A maioria (75%) trabalhou em algum momento da carreira em grupamentos 

especializados tidos como de “elite”, tais como o Policiamento de Choque (Rota e 

Gate
59

) ou o Policiamento Tático Móvel, como a Força Tática
60

 ou o Baep
61

. 

                                                 
57

 Para preservar a identidade dos entrevistados, os nomes são fictícios. 
58

 Realizadas apenas com os já sentenciados, conforme condição estabelecida pelo juiz militar. 
59

 Sigla de Grupo de Ações Táticas Especiais, grupamento policial de operações táticas especiais 

da PMESP. 
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Ao longo da pesquisa de campo, em média, 230 policiais e ex-policiais cumpriam 

pena no presídio militar, criado oficialmente em 21 de abril de 1949
62

 e subordinado 

juridicamente ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (PMESP, 2017). O 

Romão Gomes é o destino de agentes e ex-agentes da PM presos preventivamente ou já 

sentenciados pela Justiça tanto por crimes comuns quanto por crimes militares. Segundo 

a Lei de Execuções Penais, cabe ao Estado garantir a vida e a integridade física daqueles 

que estão sob sua custódia, o que seria impossível misturando policiais e presos comuns 

no sistema penitenciário. 

Para qualquer pessoa que já tenha entrado uma unidade prisional no Brasil o 

Romão pode parecer estranho. Sem muros altos ou grades em seu entorno, o 

impedimento às fugas é a própria disciplina militar que ali vigora entre os internos. 

Dentre os condenados, a maioria está presa por homicídio, seguido dos crimes de roubo, 

furto, tráfico e estupro. A alta incidência de policiais presos por crimes contra o 

patrimônio e drogas é algo que aparece com certa frequência nas falas de funcionários e 

“internos”, categoria nativa utilizada para se referir aos policiais e ex-policiais presos. 

No passado era mais comum que PM fossem presos por homicídio – o que não 

necessariamente é malvisto. Mas a precarização dos salários e a expansão do Primeiro 

Comando da Capital teriam provocado o envolvimento cada vez maior de policiais com 

a “criminalidade”. 

Dentro do presídio os internos são divididos em quatro estágios, facilmente 

identificáveis pela cor do cordão do crachá (todos utilizam um crachá com foto e nome 

completo). Quem define a progressão de um estágio para outro é a direção do presídio, 

por meio da Comissão Técnica de Classificação (CTC), desde que cumprido um período 

de ao menos seis meses em cada um. A exceção fica por conta do último estágio, 

reservado aos internos do regime semiaberto e que segue determinação do juiz de 

execução criminal.  

As regras de cada estágio são definidas pelo regimento do presídio, criado pela 

Resolução 009, de 29 de agosto de 2012. No inicial os internos usam um cordão 

                                                                                                                                               
60

 Força Tática é a denominação que recebe a fração de força de patrulha reforçada, treinada para ações 

táticas de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.  
61

 Sigla de Batalhão de Ações Especiais de Polícia, criado em 2014 e formado pela união das Companhias 

de Força Tática dos batalhões da região do comando de área à qual pertencem (CPA/M ou CPI). Por esse 

motivo parte do seu efetivo é oriundo das Forças Táticas da região. 
62

 Andery (2012) afirma que o Romão Gomes foi efetivamente criado em 1927 como presídio militar da 

Força Pública, sendo desativado alguns anos depois. Quando, em 1969, esta e a Guarda Civil foram 

unificadas dando origem à PMESP, o presídio passou a ser parte da sua estrutura.  
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vermelho no crachá e ficam na subseção correcional, ou seja, em uma ala exclusiva e 

dentro de celas. Todos os policiais presos necessariamente passam pelo primeiro 

estágio, o que significa que ali a maioria dos internos é formada por presos provisórios. 

Alguns poucos policiais já condenados estavam no primeiro estágio, em geral por mau 

comportamento. Os internos do estágio inicial têm direito a receber apenas dois 

familiares nos dias de visita e podem utilizar a ala íntima por 45 minutos por semana. 

Qualquer interno tem direito à visita íntima, desde que o legalmente casado ou tenha 

declaração de união estável.  

No segundo estágio o cordão do crachá é amarelo, os internos dormem em outro 

alojamento, onde podem ficar fora das celas. Esse alojamento é compartilhado com os 

internos do terceiro estágio, cujo cordão do crachá é de cor verde. No segundo estágio 

os internos têm direito a utilizar a ala íntima por 1 hora. O que diferencia este do 

terceiro estágio é o tempo de visita íntima, que passa a ser de 1 hora e 15 minutos. Em 

ambos os estágios eles podem receber visitas de amigos previamente cadastrados.  

No quarto e último estágio os internos utilizam um cordão de cor azul no crachá. 

Todos estão no regime semiaberto, o que significa que podem sair do presídio para 

estudar ou trabalhar, retornando para dormir. A direção deixa claro que as saídas 

necessariamente têm de ter como fim o trabalho ou o estudo, o que é fiscalizado 

continuamente pelos P2, termo utilizado para designar os policiais da inteligência que 

fazem o trabalho à paisana. Em relação ao uso da ala íntima, esses internos têm direito 

de utilizá-la por 1h15 por semana, como os internos do terceiro estágio. 

Uma observação importante em relação ao cotidiano dos policiais cumprindo pena 

no Romão Gomes é que vários internos dos estágios 2, 3 e 4 circulam livremente dentro 

das instalações prisionais, a maior parte trabalhando em alguma função dentro do 

presídio, como faxina, manutenção e cozinha. Eles usam uniforme – calça cáqui, 

camiseta amarela com a sigla do presídio (PMRG) e bota – e, não fosse por isso, seriam 

facilmente confundidos com os policiais da gestão prisional, já que todos têm barba 

feita e cabelo cortado segundo padrão das instalações prisionais. 

O comandante do presídio orgulha-se de cumprir à risca a lei de execuções penais 

(7.210/84), propiciando a todos os internos acesso à assistência jurídica, religiosa, 

trabalho, e, principalmente, o direito de serem chamados pelo nome. No momento de 

desenvolvimento da pesquisa, 90% dos internos que cumpriam prisão preventiva ou 

condenados – exigência para poder trabalhar e estudar – trabalhavam, o que coloca a 

possibilidade de remissão da pena, que incluiu, mais recentemente, a leitura de livros, 
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seguindo uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A cada obra lida 

o interno tem quatro dias de remissão, sendo possível a leitura de uma obra por mês, 

cujo livro é definido pela direção do presídio. No período em que estive em campo, os 

internos estavam lendo Nunca desista de seus sonhos, de Augusto Cury, e O monge e o 

executivo, de James C. Junter, entre outros títulos. Para verificação da leitura, a direção 

do presídio monta mensalmente uma comissão que aplica prova oral e exige uma 

redação com o enredo do livro. 

No que diz respeito ao preso estudante, além das possibilidades que se colocam no 

semiaberto para ele frequentar cursos ou faculdade, desde que financiados pelo próprio 

interno e/ou sua família, também são oferecidos cursos profissionalizantes pelo Senai e 

pelo Instituto Universal Brasileiro, que oferece ensino a distância (EaD). Essa 

possibilidade é bastante importante para a ressocialização dos policiais, especialmente 

aqueles condenados e expulsos da corporação, que precisam aprender um novo ofício. 

De fato, o presídio Romão Gomes é o único do país que possui Certificação ISO 9001, 

desenvolvida pelo Comitê Técnico Quality Mangement and Quality Assurance (ISO/TC 

176) a partir de normas de padronização da ABNT NBR ISO 9001. Isso significa dizer 

que a política de gestão prisional é certificada por garantir aos internos um tratamento 

que se alinha na íntegra à Lei de Execuções Penais, algo raro no Brasil (BASSO, 

FERRAZ, 2012). 

Todos os policiais entrevistados já tinham sido condenados e expulsos, alguns 

muitos anos depois do crime. Carlos era aspirante e tinha saído havia três meses da 

Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no momento em que se envolveu em uma 

ocorrência em um bairro na periferia da Zona Sul paulistana. Ele e um soldado faziam o 

patrulhamento quando decidiram perseguir três jovens suspeitos de roubo. Um dos 

suspeitos foi morto e “no desespero” Carlos resolveu desovar o corpo. Dias depois o 

cadáver foi encontrado e ele responsabilizado criminalmente por homicídio. Seu 

julgamento só aconteceu 20 anos depois, em 2016, sendo condenado pelo Tribunal do 

Júri a 14 anos de prisão. Nessa época Carlos já ocupava a função de capitão, patente que 

perdeu junto com a aposentadoria. 

João era cabo e atuava no administrativo quando foi preso em 2012 por matar a 

esposa, que tinha pedido a separação “rindo” de sua cara. Afetado em sua honra, 

“menos homem do que é”, atirou nela, mesmo com os filhos adolescentes dentro de 

casa. Acabou se entregando logo após o episódio. 
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Já Paulo era soldado e atuava na Força Tática ao ser preso por homicídio. No seu 

caso, uma execução fora de serviço, em plena luz do dia e em local público foi o que o 

levou para o Romão Gomes. “Já tinha arrebentado
63

 sem nenhum benefício, só por 

satisfação, resolvi ganhar uma grana”, conta ele. Foi expulso da corporação antes 

mesmo do julgamento: “Policial que deu novidade
64

 é mandado embora”. 

Essas histórias cruzadas evidenciam as diferentes motivações para a prática do 

homicídio de cada um desses policiais e ex-policiais, o que não necessariamente está 

vinculado às dinâmicas organizacionais ou ao cotidiano de trabalho. Para quem já está 

habituado com a morte no ambiente profissional matar pode ser apenas uma forma de 

resolução de um conflito doméstico ou de ganhar um dinheiro extra. 

As trajetórias desses 16 homens envolvem casos de homicídios dos mais diversos 

e que não são toleradas pela corporação ou pela sociedade. Por isso eles estão presos. 

Mas, se à primeira vista isso parece indicar que esses casos são outliers e, portanto, não 

representativos do que seriam as ocorrências com resultado morte praticadas na 

condição de policial, é interessante notar que, à exceção de um, todos os entrevistados já 

tinham se envolvido em ocorrências de resistência em algum momento da carreira, 

ainda que não a tenham registrada formalmente na sua “ficha”. E essa experiência 

prévia pode subsidiar uma reflexão acerca do sentido que cada um deles dá à profissão, 

ao mundo ao seu redor e à prática do homicídio.  

 

3.1 “MORTE É QUE NEM COSTUME DE FAMÍLIA” 

 

Pesquisadores das áreas das ciências sociais, psicologia e saúde têm se 

debruçado sobre os aspectos relacionados às mentes criminosas e a compreensão das 

variáveis envolvidas na disposição homicida. Walker e Bright (2009 apud 

BROOKMAN, WRIGHT, 2017) sugerem que alguns homicidas apresentam, em 

comum, distorções cognitivas em seus processos mentais. Estudos indicam que mentes 

homicidas e autores de outros crimes violentos percebem e interpretam as informações a 

partir de estereótipos que criminalizam certos atributos dos indivíduos ou determinados 

grupos sociais, chegando a tomar atitudes simples ou involuntárias como provocações 
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 Arrebentar é a categoria nativa que serve como sinônimo para matar. 

64
 O termo “deu novidade” serve para definir as situações em que as ações do policial são questionadas, 

em especial em ocorrência com resultado morte. Segundo os entrevistados se surgir alguma dúvida sobre 

a ação, então a corporação tende a puni-los, inclusive com expulsão. 
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(BECK 1999; JAMES, SEAGER, 2006). Outros trabalhos indicam que homicidas 

tendem a ver a violência como um instrumento natural para a resolução de conflitos e 

problemas (COLLIE, VESS, MURDOCH, 2007), e que crenças e valores em geral 

influenciam na forma como estes criminosos processam a informação e a interação com 

outras pessoas (ANDERSON, BUSHMAN, 2002). 

O estudo desenvolvido por Athens (1999) concluiu que homicidas e autores de 

outros crimes violentos tendem a apresentar ao menos uma de quatro interpretações, 

antes de cometer um homicídio: 1) interpretam o gesto do outro indivíduo como um 

ataque, originando uma forte sensação de medo; 2) ficam bravos e frustrados com 

tentativas da vítima de se proteger ou impedir sua ação; 3) acreditam genuinamente que 

sua vítima é má; e 4) combinam características dos itens anteriores dando origem a 

raiva. 

Hull (apud BROOKMAN, WRIGHT, 2017) aprofundou as conclusões já 

apresentadas por Athens apresentando outros cinco elementos que nomeou como fatores 

desinibidores que atuam como estímulo para o agressor cometer um homicídio. O 

primeiro diz respeito à forma como o agressor interpreta a informação e sua 

incapacidade de processar qualquer coisa diferente do padrão que sua mente já formatou 

em relação à sua vítima, muitas vezes já influenciada pelos estereótipos. O segundo é a 

radicalização do pensamento do agressor que vê atos menores e sem importância como 

grandes ofensas imperdoáveis e degradantes; o terceiro tem a ver com o desejo e a 

sensação de prazer advinda da adrenalina que o ato de matar proporciona; o quarto 

elemento relaciona-se com a crença na legitimidade da violência como forma de 

resolver conflitos; a quinta resulta do sentimento de vergonha que o agressor sente ao 

ser desrespeitado pela vítima, sendo aos seus olhos a única forma de restaurar seu senso 

de poder a eliminação do outro. De fato, os cinco elementos destacados pelo autor 

foram verificados nas entrevistas com os policiais e ex-policiais militares cumprindo 

pena por homicídio no Romão Gomes. 

No mesmo estudo, Hull também identificou fatores inibidores para o 

cometimento da violência letal. O primeiro consiste no medo que o agressor sente em 

relação a possíveis consequências de seu ato para si; o segundo é o medo das 

consequências para terceiros, em geral amigos e familiares, e a retaliação que podem 

sofrer a partir de sua ação; o terceiro consiste na percepção de que ele é melhor e está 

acima disso, um mecanismo de engajamento moral que permite que o indivíduo não 

seja violento, e isso não o faz se sentir mal; uma quarta possibilidade é uma ação menos 
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agressiva, ou seja, o indivíduo ainda se vinga, mas com uma medida não tão grave 

como o homicídio; o último consiste na capacidade de não se vingar, seja porque 

perdoou, seja porque reviu suas observações e acreditou que a ofensa não foi tão grave. 

Dentre os fatores inibidores na disposição homicida o medo de retaliação é aquele que 

aparece de forma mais explícita nos discursos dos entrevistados, apresentado ao longo 

deste capítulo. 

A disposição homicida também tem sido objeto de análise entre aqueles que 

buscam compreender os dispositivos cognitivos e culturais determinantes para o 

envolvimento de soldados na guerra. Neitzel e Welzer (2014) analisam o tema a partir 

das transcrições de milhares de diálogos de alemães e italianos presos pelos aliados 

durante a Segunda Guerra Mundial. Interrogatórios, testemunhos, memórias e conversas 

com descrições impressionantes sobre os horrores da guerra misturam-se às vivências e 

opiniões de homens comuns que se viram envolvidos no conflito. Os autores 

argumentam que o deslocamento do marco referencial do estado civil para um estado de 

guerra é crucial para explicar o contexto e as justificativas acionadas pelos soldados 

para as atrocidades cometidas, superando visões particulares do mundo ou inclinações 

políticas. Nesse sentido, Neitzel e Welzer afirmam que, embora a ideologia cumpra um 

papel importante em termos de motivação para o estabelecimento de um conflito 

armado, não explica porque o soldado irá matar ou cometer um crime. Esse desfecho 

seria explicado pelo sistema de valores militar. 

A tradição militar da sociedade alemã permitiu a integração de milhões de 

soldados ao nazismo fazendo com que homens comuns, com profissões como 

carpinteiros, comerciantes ou agricultores, se dispusessem a ser soldados, pilotos e se 

sacrificassem em nome da guerra (NEITZEL, WELZER, 2014). Nessa escala de valores 

questões como obediência, responsabilidade e a coragem eram fundamentais e 

dificilmente questionadas dentro do marco referencial dos soldados: “Valentia, 

obediência e cumprimento dos deveres eram os aspectos mais determinantes na 

percepção da ação dos soldados” (NEITZEL, WELZER, 2014, posição 680).  

A escala de valores militares apresentada pelos autores conecta-se diretamente 

às narrativas dos policiais entrevistados sobre como enxergam o seu trabalho. Para eles, 

a ideia de guerra não é só uma metáfora, mas a representação do cotidiano. 

 

“Quando o cara entra [na PM] vive num mundo fictício que se transforma 

num palco de guerra. Induzem ele a pensar que está na guerra e que isso é 
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legítimo. Mas quem faz isso não é a instituição, mas algumas das pessoas 

que a representam” (Carlos, policial militar). 

 

A análise de Carlos reúne alguns elementos importantes para entender o que 

seria uma espécie de entendimento compartilhado coletivamente. Segundo ele, a ideia 

de ser um soldado na guerra seria um sentimento presente em todos os novatos, quando 

prestam o concurso, porque é justamente o ideal de combater o inimigo que atrai esses 

indivíduos para a organização. Esse processo seria reforçado no cotidiano de trabalho ao 

“induzir” os aspirantes a essa crença, transformando o cenário laboral em “palco de 

guerra”. Mas essa lógica de valorizar os atributos relacionados à repressão e ao combate 

no dia a dia do policiamento não seria feito pela corporação e sim por “algumas das 

pessoas que a representam”. Na perspectiva do policial, então, a organização policial 

seria responsável pelos valores transmitidos no ensino formal, dissociando-a da 

responsabilidade pela implementação dos saberes informais. 

Essa separação entre o ensino formal e os conhecimentos adquiridos na prática é 

importante para compreender o saber policial. Poncioni (2005) argumenta que esse é um 

dos principais desafios relacionados à formação policial no Brasil e está associado ao 

modelo de polícia profissional tradicional adotado no país. De acordo com a autora, esse 

modelo estaria baseado no controle do crime e no cumprimento da lei a partir de um 

arranjo essencialmente burocrático-militar que, embora avaliado em diferentes países 

como pouco efetivo, permanece como hegemônico no Brasil. Como resultado, o 

treinamento oferecido aos policiais é eminentemente restrito aos aspectos normativos e 

legais da polícia, o que tende a ser irreal, simplista e reforça a ideia de que o trabalho de 

verdade só se aprende nas ruas (PONCIONI, 2005). Muniz (1999) chama isso de cultura 

policial das ideias, uma valorização do saber policial da rua porque os manuais não 

informam tudo o que o agente precisa saber para atuar no cotidiano. 

Essa noção de que o trabalho de verdade só é aprendido nas ruas em detrimento 

dos saberes adquiridos nos bancos das academias torna-se ainda mais problemática 

quando adicionamos à análise um dos elementos centrais para compreensão da cultura 

policial: a ideia de autoridade. Jerome Skolnick (2011), um dos pioneiros no debate 

sobre cultura policial, descreveu a personalidade do agente da polícia como sendo 

produzida pela cultura socialmente gerada em resposta a duas variáveis inerentes ao 

exercício da função: a autoridade e o perigo. Ambos seriam elementos estruturais da 

atividade policial porque relacionam-se ao seu mandato. É por representar a autoridade 
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e ter à sua disposição o exercício de coerção por meio da força física legítima que o 

policial vai atuar para garantir a ordem; e, na implementação dessa atividade, o perigo 

torna-se uma variável constante. De fato, o policial fardado é a face mais visível do 

Estado na interação com a população. Logo, sua presença é o indicativo da autoridade 

estatal, o que oferece aos policiais um capital simbólico
65

 poderoso. 

A ideia de que esse trabalho consiste no combate ao inimigo da sociedade, a 

dissociação da atividade no nível de rua dos aprendizados no ensino formal e a certeza 

da autoridade que representa são elementos muito presentes nos discursos dos ex-

policiais para justificar os homicídios praticados. A fala de Maurício ilustra essa 

afirmação: 

 

“O crime se organiza e tem melhores armas. PM vai pra rua pra fazer 

policiamento comunitário e os caras tão indo pra guerra. Não funcionou, a 

ideia é ótima, mas não funcionou [sobre policiamento comunitário]. Não 

tem estrutura suficiente para fazer isso. Quando o Estado não demonstra 

autoridade e nem a polícia, o crime vai dominar” (Maurício, ex-policial 

militar). 
 

A afirmação do entrevistado se deu em meio à justificativa de que a morte do 

“ladrão” muitas vezes é a única forma de solucionar os problemas da criminalidade, mas 

que a PMESP estaria investindo na direção contrária ao tentar a implantação do modelo 

de policiamento comunitário durante a expansão do crime organizado. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo em que a ação da corporação é vista como politicamente correta, 

funciona como propulsora da ação do PCC, já que enquanto o crime está se armando, a 

polícia está tentando estabelecer vínculos com a comunidade. 

A ameaça que o crime representa é a principal justificativa apontada pelos 

entrevistados para os homicídios cometidos, mas o conceito de “crime” não deve ser 

visto como estático ou homogêneo. Crime no sentido que os policiais entrevistados dão 

ao termo assume um caráter elástico na medida em que vigora a crença de um processo 

de degradação moral da sociedade, que seria responsável pela difusão dos mais diversos 

tipos de crimes e amoralidades. E é justamente no papel de autoridade estatal 

responsável pela regulação moral que muitos desses policiais se veem. Implica dizer 
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 Compreendido aqui na acepção de Bourdieu (1996, p. 107), para quem o capital simbólico é uma 

propriedade percebida pelos agentes sociais e cujas “[...] categorias de percepção são tais que eles podem 

entendê-las (percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor”. 
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que, ao mesmo tempo em que eles têm plena consciência de que matar é ilegal, o ato em 

si pode ser visto como algo positivo: 

 

“Sabia que era errado, tinha convicção disso, mas também sabia que ia 

prender e depois ia ser solto. Quando você trabalha na cidade grande é 

difícil encontrar de novo, mas no interior você sabe tudo sobre aquela 

pessoa. Na minha visão, eu tava fazendo o certo eliminando o inimigo e 

protegendo as pessoas de bem. População quer que você faça isso, mas te 

crucifica quando você faz” (Adriano, ex-policial militar). 

 

Na narrativa acima o ex-policial fala sobre a morte de um jovem, no interior de 

São Paulo, classificada como “resistência”. Ele não foi processado pelo caso, mas 

confessou que no momento do homicídio o jovem não estava praticando nenhuma 

ilegalidade. A justificativa para sua morte era o seu envolvimento prévio com o crime, 

que Adriano dizia conhecer, já que a cidade era pequena. Ao final faz uma crítica a 

segmentos da população que define como hipócritas porque demandam que a polícia 

seja violenta, mas não pensam duas vezes antes de denunciar esse policial.  Nessa 

perspectiva as justificativas em torno da disposição homicida são construídas a partir da 

ideia de que “os fins justificam os meios”, afinal, o assassinato do “criminoso” gera 

mais benefícios à comunidade do que o prejuízo causado por sua morte. 

Consequentemente, o homicídio aparece como um instrumento para solucionar 

problemas do cotidiano laboral. 

 

“Policial vai pegar o mal, leis são falhas, policial se sente como se ele fosse 

roubado, ele vê como problema pessoal e quer resolver. É difícil você 

chegar em um traficante e ver que o cara é a desgraça do perímetro. 

Policial que é idealista, que abraçou toda aquela balela, se ofende quando 

a viatura passa e bandido cospe na rua. Se eu pudesse, fazia mal com 

aquele cara” (Sérgio, ex-policial militar). 

 

Na visão dos entrevistados, em sendo o homicídio um instrumento de controle 

do crime reconhecidamente ilegal, porém eficiente, os policiais dispostos a utilizar este 

dispositivo seriam valorizados. Assim, falas como “se não existissem policiais militares 

com o meu perfil vocês estavam muito pior”, “você tem que agradecer esses caras 

[policiais que matam bandidos]” ou “tem que ter os loucos que metem o capuz”, em 

alusão às ações de extermínio perpetradas por policiais fora de serviço, assumem 

significados que só fazem sentido a partir de um frame em que vigora a crença genuína 

na morte do criminoso como algo positivo. Mas esses discursos também se associam 
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aos aspectos nocivos do sujeito criminoso como “o cara é a desgraça do perímetro” ou 

“tava fazendo o certo eliminando o inimigo e protegendo as pessoas de bem”, 

cumprindo a expectativa cultural em torno de uma motivação válida para o ato que 

cometeram, embora também como forma de negociar uma nova identidade moral para 

esse policial. Esse processo foi detectado por Scully e Marolla (1984 apud HUGGINS 

et al, 2006), em entrevistas com estupradores presos que reconheciam que tinham 

cometido um crime, mas o justificavam como moralmente válido já que a pessoa que 

sofreu a violência sexual “merecia”.  

 

3.1.1. Guerreiro ou Cão de Caça? 

 

A positivação do homicídio para esses policiais inclui um componente de 

satisfação pessoal que dá sentido à prática no dia a dia de trabalho, fazendo com que 

eventualmente isso seja incorporado à vida privada. A crença absoluta da justiça que 

representam oferece a esses homens a certeza de que detêm um poder soberano para 

decidir quem deve viver e quem deve morrer como em uma ordem social necropolítica 

(MBEMBE, 2016). 

Essa noção fica bastante evidente na trajetória de Pedro, ao narrar as resistências 

com que tinha se deparado quando atuava na Força Tática. A morte do sujeito criminoso 

era absolutamente normal e, quando teve a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, o 

ex-policial não pensou duas vezes. “Já tinha arrebentado sem nenhum benefício, só por 

satisfação”, afirma ele sobre o homicídio de um homem jurado de morte, acrescentando 

que “depois fui almoçar, como se nada tivesse acontecido, numa boa”. 

O mesmo discurso aparece na fala de José quando narra os homicídios praticados:  

 

“[...] para nós, policiais, você sente satisfação, sente mais satisfação do que 

quando você prende. Para alguns policiais vira um vício matar; quando 

você não consegue matar, você sente como se o seu serviço não tivesse sido 

feito a contento. Você sente que pode solucionar os problemas da 

população, você quer a qualquer custo resolver”. 

 

Nessa perspectiva a disposição homicida começa a ser analisada a partir de outros 

prismas, como o horário de serviço, afinal, “quem não gosta muito de trabalhar fica de 

manhã, pessoal do noturno é quem quer arrebentar”; pela percepção do matar como 

aptidão, quando um dos entrevistados afirma que “podia fazer de novo o que eu mais 
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sabia fazer”; ou mesmo a adrenalina que o ato de perseguir um criminoso proporciona, 

como aponta Victor, ex-policial: 

 

“[...] a sensação de caça é gostosa porque quando você sai à noite você 

também está sendo caçado. A caça vai querer compartilhar a dor com você. 

Deve ter algum feromônio porque você sabe quem é a sua caça, é 

instintivo”. 

 

No relato acima é a adrenalina presente no ato de “caçar” criminosos que oferece 

prazer ao policial, ao mesmo tempo em que ele próprio pode se tornar uma caça. Essa 

perspectiva é particularmente interessante na medida em que as representações do bom 

policial, em geral, o relacionam à figura do guerreiro. Como será visto no próximo 

capítulo, muitas das postagens no Facebook e do próprio imaginário social que 

legitimam a letalidade na ação da polícia associam o indivíduo policial ao heroísmo e à 

coragem, um homem que está na guerra e não se furta ao combate. A ideia do guerreiro 

se coloca aqui, em um primeiro plano de análise, nos argumentos dos entrevistados de 

que eliminar o criminoso seria uma forma de beneficiar o cidadão de bem. Nesse 

sentido, sua ação assume um caráter messiânico já que guiado por um senso de justiça. 

Mas, se os nobres argumentos em torno de proteção da sociedade são recorrentemente 

mobilizados pelos entrevistados, eles jamais veem a si mesmos como a figura do 

guerreiro, mas, sim, como o cão de caça. O guerreiro aparece como um ideal, uma 

aspiração presente antes do ingresso na corporação, porém, depois da socialização, essa 

identidade parece ser ressignificada, num processo que pode guardar relações com a 

origem da Rota, o Batalhão de Caçadores da Força Pública. 

E, embora seja possível assumir que tanto o guerreiro quanto o cão de caça sejam 

elementos presentes em uma guerra, na prática o guerreiro representa o homem com as 

habilidades para o combate que, em geral, possui atributos como lealdade, bravura e 

honra, ao passo que o cão de caça é um predador corajoso e extremamente obediente ao 

caçador, mas que acaba servindo como instrumento. Essa ideia de subordinação aparece 

em outras falas, como na de um dos entrevistados ao afirmar que “todos são cães de 

caça, aqueles passam por um processo de engorda mais sofisticado”, referindo-se a 

homens de unidades especializadas; ou “a PM quer que seja cão de caça, mas vende 

outra coisa”, ao analisar o que julga ser o que a corporação esperava dele. A alusão ao 

cão de caça aparece ainda quando os policiais discutem suas atribuições: “eu sou 

policial e não nego meu dever. É assim que foi instruído e assim que foi 
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engordado[ideia de que a corporação estimula essas ações ao alimentar os cães de 

caça]”.  

Essa perspectiva parece indicar um elemento importante ao entendimento do uso 

da força letal, porque mesmo em episódios de execução sumária a morte pode não ser 

um fim em si mesmo, mas o resultado de um processo: o que importa é a caça; 

eventualmente a presa será morta. E, nesse contexto, a representação do sujeito 

criminoso como “presa” tem por função desumanizá-lo, tornando sua existência 

dispensável (JOHNSON, 1979). 

 

3.1.2 Ser Billy 

 

Além dos aspectos já mencionados, outro fator que auxilia na compreensão da 

disposição homicida entre os entrevistados relaciona-se à legitimidade que o ato de 

matar oferece diante do grupo. Mais do que o “fazer justiça” ou a “adrenalina” das 

perseguições, o policial que aspira ser parte desse referencial sonha em ser reconhecido 

como “Billy”. 

No passado o termo era utilizado para definir um agente da polícia envolvido em 

muitas resistências, por vezes matador. Ao longo do tempo, contudo, o significado 

parece ter passado por um processo de adaptação. Hoje, também pode ser utilizado para 

descrever o policial corajoso e habilidoso, detentor de um conhecimento prático acima 

do comum e de um tirocínio que o diferencia dos demais policiais. O tirocínio é uma 

habilidade que se expressa na capacidade do policial de analisar um ambiente e 

identificar ilícitos e suspeitos, fundamentando a sua suspeita, habilidade muito 

valorizada (SCHLITTLER, 2016). Ou, nas palavras de um dos entrevistados, “tirocínio 

é que nem sexto sentido de mulher: você sabe”. 

Ser reconhecido como Billy ou Bilão significa ser “o cara embaçado” ou “o 

foda”, um homem com produtividade acima da média e que não se intimida com a 

burocracia ou com a lei. Ser Billy é uma forma de se distinguir do restante do grupo, um 

status que o define como superior dentro do frame desses policiais. O termo vem do 

pistoleiro americano Billy the Kid, um ladrão de gado e exímio atirador que virou lenda 

por supostamente ter matado 21 homens no Novo México, entre 1870 e 1881. William 

Henry Bonney, o Billy the Kid, foi morto em Fort Summer, nos Estados Unidos, aos 21 

anos de idade (UTLEY, 1991). Ou seja, ironicamente foi um criminoso que deu origem 

ao ideal de policial aqui discutido. 
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Os policiais mais velhos contam que até os anos 1990 o reconhecimento partia 

não apenas do grupo, mas também da própria PM. Ocorrências de resistência eram 

vistas como ato de bravura e, eventualmente, seus autores recebiam medalha por elas. 

As Láureas de Mérito Pessoal (medalhas) são divididas em cinco graus: do 5º ao 3º a 

condecoração é outorgada pelo comandante do batalhão; no 2º grau ela é outorgada pelo 

comandante de área; e no 1º, pelo comandante geral da PMESP.  

Luís foi o único dos entrevistados que mencionou ter recebido as cinco medalhas 

pelos serviços prestados à polícia, descrevendo detalhadamente a medalha branca, 

honraria de 1º grau que lhe fora ofertada após uma ocorrência de resistência seguida de 

morte
66

. Segundo ele, o recebimento da láurea reforçava a importância do policial no 

grupo, em que, afinal, se destaca porque é considerado melhor que os outros.  

Outra prática comum era marcar a coronha do revólver com esmalte branco para 

cada morte produzida. “Quanto mais listrada mais Billy”, contou José, um antigo 

rotariano que não conseguiu disfarçar o orgulho de ter tido um revólver parecido com a 

pele de uma zebra. 

A esta altura parece evidente que quando a organização premia formalmente um 

policial pela prática de um homicídio isso funciona como incentivo profissional. E por 

mais estranho que possa parecer nos dias de hoje, vale recordar que no final dos anos 

1990 o governador Marcelo Alencar implementou no Rio de Janeiro a remuneração 

faroeste, política que premiava os policiais envolvidos em prisões ou morte de 

traficantes com bônus salariais e promoções na carreira, institucionalizando o homicídio 

como um resultado a ser perseguido pela PMERJ. Essa concepção de Estado como 

fomentador de ações letais da polícia se mostrou bastante presente no discurso dos 

policiais mais velhos: 

 

“Naquela época [anos 1980], era institucionalizada a morte de meliantes. 

Havia conivência de todos os poderes. Se houve ou não ocorrência, não 

interessava. O que importava era o resultado fim. O jargão usado na época 

era ‘deixa a polícia trabalhar’. Quem morria não importava” (José, ex-

policial militar).  

 

Segundo os entrevistados, a ideia de “deixar a polícia trabalhar” significava a 

crença no “alto índice de produtividade da Rota para colher louros políticos”, ou seja, 

quanto mais mortes a Rota produzia, melhor politicamente. Verifica-se que as ações 

                                                 
66

 O deputado conhecido como Coronel Telhada recebeu as cinco medalhas, antigamente chamada de 

PMZITO.  
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aqui se retroalimentam: os policiais praticam homicídios como forma de solucionar os 

problemas de trabalho e para serem reconhecidos; a organização valoriza essas ações ao 

premiá-los com medalhas e elogios; e o governo se beneficia politicamente, estimulando 

ainda mais a letalidade da polícia e garantindo a manutenção de um ciclo vicioso. Essa 

prática foi amplamente vista nas gestões de Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury, 

entre 1987 e 1995, no estado de São Paulo, mas interrompida pelo governador Mário 

Covas, em 1995. Desde então assumiu contornos menos explícitos – o que não significa 

que não exista mais. 

 

3.2 “DINOSSAUROS PERPETUAM, PENSE NO JURASSIC PARK” 

 

A crença de que o trabalho de verdade só se aprende na rua faz com que os 

policiais mais velhos sejam importantes atores no processo de transmissão dos saberes 

informais e formação dos novatos. Muitas vezes a socialização com os mais velhos 

pode ser mais relevante para a formação de um policial do que o treinamento formal 

(OLIVEIRA JR, 2007). 

Como já foi visto, as polícias militares são organizações que funcionam a partir de 

uma hierarquia rígida, com ampla ritualização de comportamentos no nível das relações 

interpessoais e a partir de treinamentos que objetivam padronizar condutas e doutrinar 

seus membros. Mas essas características convivem também com uma alta 

discricionariedade dentre os policiais que atuam no nível de rua, geralmente praças que 

representam exatamente os níveis hierárquicos mais baixos (PAIXÃO,1982).  

Para compreender as lógicas de interação dentro da corporação, Silva (2002) 

desenvolveu uma tipologia de policiais militares na Polícia Militar do Estado de Goiás 

(PMGO), dividindo-os em quatro categorias: moita, caxias, rambo e praça velho. O 

policial “moita” seria o tipo discreto nas ações e atitudes, que passa despercebido; o 

“caxias” é disciplinado e o que mais se ajusta à estrutura hierárquica; o “rambo” se 

orgulha de dizer que está o tempo todo combatendo o crime e os criminosos, sendo 

também o mais violento; o praça velho é caracterizado pela esperteza e malandragem 

adquiridas no longo tempo da carreira. 

Segundo o autor, policiais “rambo” definem-se como justiceiros e defensores dos 

menos favorecidos, comemorando a eliminação do marginal. Para Silva (2002), ele é o 

estereótipo dos homens que atuam em unidades como a Rota paulista.  
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Já o “praça velho” é aquele admirado no seio da organização porque, além do 

vasto conhecimento prático, possui uma habilidade ímpar de tirar vantagem das mais 

diversas situações a que estão expostos os policiais, em especial aqueles que se situam 

nas mais baixas escalas da hierarquia. É a malandragem de quem viveu tanto tempo a 

carreira que permite aos “praças velhos” não serem tão apegados às exigências do 

militarismo, preocupando-se menos com a estética militar contida na apresentação: 

podem ter cabelos mais longos e não engraxam os coturnos. Eles são também 

importantes focos de resistência a mudanças dentro da organização e geralmente 

representam o ideal de policiamento operacional. Embora o policial “rambo” seja o 

mais violento, o “praça velho” é o que representa o modelo mais puro e socializado na 

organização militar. A internalização dos valores militares entre eles seria de tal ordem 

que faria com que concebessem os civis – os outros – como sujeitos folgados ou dignos 

de menos respeito, dando margem para a violência policial. O “praça velho” seria o 

policial mais valorizado na corporação, ao passo que o “rambo” é produzido em escala 

diminuta e os valores que representa não necessariamente se refletem no grupo como 

um todo. 

Nesta pesquisa, a figura dos dinossauros descrita pelos entrevistados parece ser a 

fusão de características do “praça velho” e do “rambo” propostos por Souza (2002). Na 

visão deles, “dinossauros” são aqueles policiais responsáveis pela socialização dos 

novatos, e ter a oportunidade de trabalhar com eles é um privilégio porque são os que 

sabem “fazer polícia”. Os dinossauros são um grupo formado por policiais mais velhos 

que acreditam no homicídio como instrumento de controle do crime e forma de resolver 

os problemas do seu ambiente de trabalho. Isso não significa que sejam necessariamente 

matadores, mas que já se envolveram em ocorrências de resistência e dominam os 

códigos e regras necessárias para justificá-los sem desdobramentos em suas carreiras. E, 

por garantir a legitimidade, sustentam a letalidade policial a partir da transmissão de 

conhecimentos ou da influência que gozam entre o comando ou mesmo na política. 

A narrativa de Diogo revela essa dinâmica. Ele conta que ao sair da escola de 

soldados foi trabalhar em um batalhão na Região Metropolitana de São Paulo, 

localizado em uma área periférica e violenta. Foi lá que aprendeu “tudo o que sabe”. Ali 

conheceu Betão, o “dinossauro” que lhe teria dito: “Vou te ensinar o bom e o ruim. E o 

certo é você andar no meio. Não dá para você combater o que tem na rua sendo bom, 

não dá para ser bom”. Diogo era o mais jovem do batalhão e trabalhava com os 
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“dinossauros” no noturno, o que era motivo de orgulho e de comentários dos colegas 

que não acreditavam como “[...] esse cara tá no zero hora? Acabou de sair da escola”.  

Luís afirma que os “dinossauros” garantem a reprodução da letalidade na ação dos 

policiais, o que foi descrito por ele como “o peso da tradição”. Segundo o entrevistado: 

  

“‘Dinossauros’ perpetuam... pense no Jurassic Park. Muitos dos novatos 

sonham com um passado que nem viveram. Mas enquanto tiver 

‘dinossaurinhos’ a mentalidade institucional permanece” (Luís, ex-policial 

militar).  

 

Ele afirma ainda que a PMESP teria dois grupos descritos como “outsiders”. O 

primeiro seria formado por poucos policiais, mas que se sustentam pela tradição dos 

“dinossauros” e acreditam no homicídio como prática regular do ambiente de trabalho. 

Um segundo grupo seria formado pelo “crime” – policiais corruptos cooptados pelo 

crime organizado e que seriam cada vez mais frequentes na corporação: “Governo hoje 

tem mais de 100 mil policiais que não fazem o trabalho de 50 mil”.  

Em outro diálogo perguntei a um dos entrevistados, um oficial, se ele acreditava 

na possibilidade de romper com o ciclo da violência dentro da organização. Ele pensou 

por alguns segundos e respondeu: “Não, é a mesma coisa que achar que o congresso 

não vai ter corrupção. Vincula-se ao caráter das pessoas”. Outro fez uma observação 

no mesmo sentido, ao afirmar que os “‘dinossauros’ perpetuam e os ‘dinossaurinhos’ 

sonham com um passado que não viveram. São os discípulos [que] permitem a 

reprodução. Não tem como acabar com isso”. 

 

3.3 “É BATIZADO PORQUE NÃO É MAIS HOMEM COMUM. ELE SE 

SENTE DIFERENTE, ELE É DIFERENTE. NÃO É POLICIAL COMUM OU 

SER HUMANO COMUM” 

 

Se a expectativa de ser reconhecido como “Billy” e a socialização com os 

“dinossauros” parece ser crucial para a sustentação de uso da força letal perpetrado 

pelos policiais militares, outro componente que se mostra importante é a passagem em 

algum momento da carreira por unidades do Choque ou do Policiamento Tático, como a 

Rota, a Força Tática, a Rocam e o Baep. Essas unidades são espaços privilegiados para 

o desenvolvimento da carreira de policiais que compartilham os mesmos valores dos 

aqui entrevistados, porque nelas não se faz o policiamento ordinário. Isso não significa 

dizer que todos os policiais que fazem parte dessas unidades sejam aderentes à ideia de 
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que bandido bom é bandido morto. Mas é justamente a especificidade do trabalho 

nessas unidades especializadas que faz delas o sonho de consumo para aqueles que 

acreditam que bandido bom é bandido morto.  

Além disso, é importante dizer que ingressar em uma dessas unidades é também 

um símbolo de distinção, uma vez que são consideradas de elite. Assim, exige-se que o 

policial aspirante seja portador de uma série de atributos que funcionam como condição 

para ser aceito, entre os quais o mais importante parece ser o tirocínio. O agente que 

atua nessas unidades é qualificado como diferente; ele vê o que nenhum outro vê. Sua 

audácia permite agir em contextos que outros não agiriam. Ele é voluntário, se dispõem 

a atuar em uma unidade de alto risco sem ganhar mais por isso. Ele ama o que faz e ama 

a organização e, para ser aceito, precisa provar que “será digno de ostentar o braçal”. 

Também precisa conhecer alguém da unidade ou ser indicado. Se não for 

conhecido não será aceito, “os caras desconfiam”. Nesse sentido, o processo de 

recrutamento e o estágio para fazer parte dessas unidades precisa ser extremamente 

rígido para garantir que ao final do processo apenas os “certos” permaneçam. Os 

“certos” já se destacam dos demais policiais porque colocam-se como vocacionados 

para a função militar. Portanto, a definição da profissão para esses homens não ocorreu 

de forma pragmática, mas partiu da sua forte identificação com os valores e objetivos da 

instituição policial (VAN MAANEN, 1974). 

Depois de aceito, tem início o período de estágio, no qual vai ocupar a função de 

4º ou 5º homem na guarnição, ocupando diversas funções, como escriba no 

preenchimento de relatórios e da parte burocrática, limpeza do armamento dos policiais 

do turno e das viaturas, dentre outros. O estagiário está nessa função para aprender o 

trabalho e os códigos da unidade, sendo testado diariamente como forma de verificar se 

está realmente atento. Quando erra recebe o trote, espécie de castigo que funciona como 

garantia de que nunca mais cometerá o mesmo erro. O mais comum nessas unidades é o 

“trabalhar molhado”.  

Victor relatou que durante seu estágio, que durou três meses, quase se 

transformou no “aquaman”, alusão ao herói da DC Comics que era detentor de uma 

força sobre-humana e capaz de respirar dentro d’água. Também foi amarrado diversas 

vezes e trancado dentro do armário. Já Adriano conta que logo nos primeiros dias do 

estágio sofreu o primeiro trote. Precisava instruir o motorista para chegar à ocorrência a 

partir de um guia de ruas impresso. Não conseguiu e acabou punido: “[...] levei um 

choque que é dado com uma virola [aro ou anel de metal], uma virolinha e aí você tem 
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que gritar Força Tática”. Apesar da violência contida nos trotes, os entrevistados 

destacam sua função pedagógica: 

  

“Você nunca mais comete o mesmo erro depois de pagar castigo. Não é 

punitivo, é pedagógico. Para o estagiário isso é uma honra porque significa 

que estão investindo em você”(Victor, ex-policial militar).  

 

Esse período de formação e instrução funciona como rito de passagem, 

absolutamente necessário para moldar o policial em uma nova identidade, ajustada 

perfeitamente ao ambiente e que garante que ele seja capaz de assimilar os saberes e 

práticas necessárias ao desempenho da nova função (QUEIROZ, 1998).  

Após o estágio, esse policial está pronto para o batismo, cerimônia na qual vai 

receber o seu braçal, que parece ser realizado com algumas variações entre as unidades. 

Nas unidades de Tática e Baep, de modo geral, os estagiários mergulham em um rio 

antes do juramento, quando então recebem o braçal e a boina, que também podem ser 

recebidos no batalhão. Na Rota a cerimônia acontece dentro do Batalhão Tobias de 

Aguiar, em frente ao monumento dos Heróis de Canudos
67

.  

A tradição do braçal na PMESP foi inaugurada pela Rota em meados dos anos 

1970. Segundo os rotarianos entrevistados, vem da figura dos gladiadores que lutavam 

apenas com seus braçais para ter mais mobilidade nas batalhas, o que lhes permitia 

carregar uma arma, a lança e a espada, em cada mão. Assim, o braçal remete não apenas 

à ideia de que esse homem concentra virtudes como a bravura, mas também que ele se 

arriscaria mais pela batalha do que o cidadão médio. Anos mais tarde as unidades de 

policiamento tático mimetizaram os processos e as tradições inauguradas pela Rota, 

adotando inclusive o mesmo juramento: 

 

Incorporando-me às Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar prometo 

honrar este braçal e essa boina, símbolos da dignidade, moralidade e 

legalidade na defesa da sociedade paulista, das tradições do batalhão 

Tobias de Aguiar e da Policia Militar do Estado de São Paulo 

(Juramento do Rotariano). 

 

Após o juramento, o padrinho entrega o braçal e a boina ao aspirante, marcando o 

nascimento de um novo homem e de uma nova forma de se relacionar com a corporação 
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  O Monumento aos Heróis de Canudos simboliza os doze soldados paulistas que morreram em 1897 na 

batalha que deu fim ao reduto de Antonio Conselheiro. As ações do Batalhão foram mencionadas no livro 

“Os Sertões”, de Euclides da Cunha, que a ele se referia como o “Batalhão Paulista” (TELHADA, 2011). 
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policial: ele deixa de ser um homem DA polícia, em uma relação de subordinação, para 

se tornar um homem DE Rota/Tática/Baep. Longe de ser apenas uma questão 

linguística, a diferenciação entre da e de é perfeitamente sintetizada na representação do 

batismo: o ritual marca o nascimento de um homem que não pertence mais à 

organização policial; agora a organização policial pertence a ele, em uma relação 

simbiótica cujas identidades já não são mais passíveis de separação. Me diz um ex-

policial de Tática: “[...] significa que você veste a CIA”. 

Justificando a necessidade do batismo nessas unidades Arnaldo afirmou que “[...] 

o homem é batizado porque não é mais um homem comum. Ele se sente diferente, ele é 

diferente. Não é policial comum ou um ser humano comum”. Questionado se não ser 

mais um “ser humano comum” implicaria ser dotado de algum tipo de atributo dos 

super-heróis, ele apenas respondeu: “Não é super-herói, é diferente”.  

 Ao mesmo tempo em que admitem que possuir o braçal é uma marca de 

distinção, do reconhecimento de que esses homens são diferentes, eles se preocupam em 

afirmar que não são melhores nem piores do que ninguém, apenas diferentes. Esse 

policial passa a ser parte de um empreendimento coletivo cujo lema é “dignidade acima 

de tudo”, julgando ter como missão a proteção do cidadão de bem. “Você tá livrando 

uma comunidade de uma frutinha ruim. Quem poupa o lobo hoje condena a ovelha 

amanhã”, afirma Victor, ao refletir sobre sua trajetória em grupamentos especiais, antes 

de ser preso. 

O elemento mais importante para compreender o surgimento desse novo homem é 

a doutrina a que está sujeito e que, novamente, tem origem na Rota, até por ser o 

batalhão mais antigo. Telhada (2011, p. 582), tenente-coronel da reserva, ex-

comandante da Rota e atualmente deputado do estado de São Paulo define a doutrina da 

unidade como um conjunto de regras não formais e não escritas, desprovidas de sanções 

administrativas que são aceitas de forma tácita e voluntária pelos policiais de Rota por 

serem reconhecidos como “[...] o elemento fundamental e diferenciado na qualidade da 

prestação de serviço”.  

A doutrina da Rota não seria responsável apenas pela uniformidade de seus 

procedimentos no ambiente de trabalho, mas também por garantir a “elevada moral” de 

seus homens, forjando o espírito dos seus homens e regulando inclusive aspectos de 

suas vidas pessoais. Nessa perspectiva, a doutrina é uma grande preocupação no 

desenvolvimento do trabalho policial, em especial nas unidades que desenvolvem 

modalidades de policiamento tático, como o Baep e a Força Tática. 
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Dentre os valores doutrinários destacados pela unidade estariam a lealdade, a 

constância na prestação do serviço por meio da “obstinação em alcançar os objetivos 

traçados” (TELHADA, 2011, p. 581), a austeridade, hierarquia e disciplina, força de 

vontade para assimilar adequadamente as técnicas e táticas policiais, humildade, 

patriotismo, discrição e a coragem para enfrentar o perigo e a morte (TELHADA, 

2011).  

O decreto 50.824, de 25 de maio de 2006, estabelece que a Rota tem como 

atribuições: 

 

1. Missão principal – execução de ações de controle de distúrbios 

civis e de contraguerrilha urbana em todo o território do Estado de São 

Paulo; 

2. Missão supletiva ou secundária – policiamento ostensivo 

motorizado, através das “Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar” 

(Rota), em toda a extensão do Estado, conforme as necessidades 

(TELHADA, 2011, p. 580). 

 

Destaque-se no texto legal que a missão principal da Rota consiste no controle de 

distúrbios civis. Herdada das Forças Armadas, tem por objetivo intervir em protestos e 

manifestações públicas, popularmente chamados de CDC (COSTA, JUNQUEIRA, 

2017). O segundo objetivo citado consiste na contraguerrilha urbana, fenômeno 

associado à atuação da Rota durante o regime militar, mas que se mantém até hoje como 

uma de suas atribuições principais, uma idiossincrasia da unidade que se manteve presa 

ao passado. Isso porque a guerrilha urbana consiste na luta organizada e conduzida no 

interior de um território por uma parte da população, podendo ou não contar com apoio 

do exterior, contra a autoridade de direito e tendo por objetivo conquistar o poder 

(GARCIA, 2009). Na guerrilha está contida a ideia da subversão travada no plano 

militar, indo de encontro ao que buscava as dissidências políticas ligadas a grupos 

comunistas durante a ditadura militar nas décadas de 1960 e 1970 (GARCIA, 2009). 

Dito de outro modo, a guerrilha é um tipo de guerra travada no plano interno de um país 

no qual um grupo combatente quer tomar o poder. 

A questão central aqui é que esses grupos foram extintos no Brasil ainda na 

década de 1970, por métodos extremamente violentos de atuação do regime militar. 

Ocorre que o contexto político e socioeconômico do país mudou bastante, e, desde 

então, as polícias viram-se obrigadas a se engajar em um amplo processo de 

profissionalização para se adaptarem às novas realidades e passarem a lidar com a 
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criminalidade comum. Hoje, a maior ameaça ao Estado brasileiro se mostra na expansão 

do crime organizado, definido por Mingardi (1994) como organizações estruturalmente 

ordenadas, baseadas na hierarquia e na divisão de trabalho, que possuem ligação com 

órgãos estatais e que têm por objetivo o lucro financeiro. Logo, o combate ao crime 

organizado não deve ser feito, ou pelo menos não deveria ser, sob as mesmas técnicas e 

abordagens de cenários de guerrilha, porque os propósitos de cada um são 

completamente distintos. O PCC não quer tomar o poder do governo e sim garantir a 

manutenção de seus lucros, o que implica estabelecer relações com o Estado.  

Ao assumir que seu trabalho e missão consistem no confronto com o mal, 

estabelecido por policiais individuais quase em uma guerra particular, a Rota e a 

PMESP insistem em ignorar os sinais dos novos tempos e a necessidade de 

profissionalização de seus métodos de trabalho. Pior, demonstra que a unidade tem por 

atribuição a atividade de policiamento ostensivo pautada nas mesmas regras e valores 

postos por ocasião de sua criação, em 1970. Talvez seja essa a explicação para o fato da 

Rota ser historicamente a mais letal das unidades da PMESP.  

Os dados mais recentes indicam que 30% da letalidade da PM paulista provêm da 

ação de grupamentos especiais como Rota e Força Tática (SINHORETTO, 

SILVESTRE, SCHLITTLER, 2014). Esse indicador foi apurado em uma pesquisa 

desenvolvida pelo Grupo de Estudos Sobre Violência e Administração de Conflitos da 

Universidade Federal de São Carlos (Gevac/UFSCar) nos autos de acompanhamento da 

Ouvidoria da Polícia que analisou 734 processos relacionados às mortes decorrentes de 

intervenção policial em São Paulo entre 2009 e 2011.   

A Força Tática está presente em batalhões de todo o Estado como suporte ao 

policiamento ordinário em casos mais graves. Assim, como em teoria o seu efetivo está 

diluído nos batalhões, a Secretaria de Segurança de São Paulo e a PMESP alegaram não 

ser possível mensurar o total de mortes provocadas pela Tática, nem seu efetivo exato. 

No caso da Rota, embora seu efetivo represente apena 0,8% de toda a corporação, a 

unidade foi responsável, em média, por 8,7% de todos os casos de letalidade registrados 

em serviço entre 2014 e 2016, conforme tabela abaixo. O Baep, criado em 2015, foi 

responsável por 5,5% de todos os casos, corroborando os resultados encontrados pela 

pesquisa do Gevac. 
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Tabela 5 - Mortes decorrentes de intervenção policial em serviço, PMESP e 

grupamentos especiais. São Paulo, 2014 a 2016. 

MDIP em serviço 2014 2015 2016 

PMESP 695 580 576 

ROTA 54 57 49 

BAEP - 27 36 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Corregedoria da PMESP. 

Coletados pelo jornalista Luís Adorno, do UOL, dados de prisões por batalhão da 

PMESP para os últimos dez anos indicam que a Rota é também o batalhão que 

concentrou o maior número de recolhimentos por homicídio no período, com 41 

prisões. Chama a atenção a quantidade de ex-policiais e policiais reformados dentre os 

recolhidos, que somam 193 casos, 22% do total de recolhimentos. Uma hipótese 

explicativa para esse fenômeno é que os policiais da ativa estariam aptos a classificar 

suas ocorrências de homicídio como resistência e, portanto, menos suscetíveis à prisão, 

ao passo que entre os ex-policiais e os reformados esta não é uma possibilidade. 

 

Tabela 6 - Recolhimentos ao Presídio Romão Gomes. PMESP, 2007 a 2017. 

Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Total Geral 80 86 64 84 85 114 78 60 105 71 60 887 

             Ex-PM 11 7 15 14 13 17 6 7 8 2 1 101 

Reformado 5 10 7 7 6 11 7 8 6 13 12 92 

1º BPChq 1 1 1   4 9 5   17 3   41 

37º BPM/M 

  

12 

 

1 10 10 1 

 

5 1 40 

18º BPM/M 5 15 

 

1 2 4 1 

   

1 29 

9º BPM/M 

 

3 

 

25 

      

1 29 

33º BPM/M 1 

 

1 1 2 

 

1 3 6 

 

5 20 

6º BPM/I 

     

7 3 

  

4 5 19 

14º BPM/M 1 1 2 

 

7 3 2 

  

1 1 18 

31º BPM/M 

 

2 1 3 

 

8 

  

1 1 1 17 

36º BPM/M 2 

   

7 

 

1 

  

4 

 

14 

21º BPM/M 1 

  

1 

   

4 5 2 

 

13 

2º BPM/M 1 2 

      

10 

  

13 

35º BPM/M 

 

1 

  

1 

 

6 

 

4 1 

 

13 

20º BPM/M 1 1 

  

2 3 

  

3 

 

2 12 

38º BPM/M 3 3 1 

 

3 1 

    

1 12 

do 42º 

BPM/M 1 

 

1 2 3 

 

1 1 3 

  

12 

16º BPM/M 2 2 

 

1 

  

2 

 

4 

  

11 

19º BPM/M 4 1 

      

4 

 

2 11 
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23º BPM/M 1 

    

3 

  

7 

  

11 

Demais 40 37 23 29 34 38 33 36 27 35 27 359 

Fonte: Dados coletados pelo Jornalista Luís Adorno do UOL. 

 

Mas, para além de todas as evidências aqui apresentadas, talvez o fato mais 

importante para compreender os homens dos grupamentos especiais seja a devoção à 

instituição Policial Militar e ao trabalho de polícia, que se dá em oposição à organização 

PMESP. A instituição policial, entendida aqui como empreendimento social (HUGHES, 

1942 apud PECI, 2006), é o que dá sentido não só ao trabalho desses indivíduos, mas à 

vida privada. Isso fica evidente na fala de Lucas, quando afirma que “[...] aqui está 

tudo o que eu amo” e mostra uma tatuagem de caveira com boina preta na qual constam 

as iniciais dos nomes dos seus filhos. A caveira representa o homem de grupamento 

especial e é muito comum que eles a tenham tatuada em seus corpos. Arnaldo também 

tem uma tatuagem de caveira de boina, mas em seu caso vê-se um símbolo vermelho na 

boina, o que remete à função de sargento. E é na fala dele que se torna mais visível essa 

diferenciação entre a instituição policial como empreendimento social coletivo e a 

organização PMESP: “As coisas que mais amo são minha família e a polícia. Mas a 

instituição é uma puta, abre as pernas para qualquer um”.   

Esse contraste ganha relevância na medida em que parece existir uma contradição 

entre as duas esferas. A instituição policial militar estaria a informar a esses homens que 

matar pode ser um mecanismo legítimo para solucionar problemas no seu cotidiano de 

trabalho, ainda que o uso da força letal não se justifique do ponto de vista legal. Mas, ao 

optar por prendê-los, a corporação estaria se contrapondo a tudo o que parecia ser certo 

ou pelo menos estável no frame desses policiais. Mais do que a sensação de injustiça, 

esse desfecho provoca nesses homens uma crise de identidade, que tem relação direta 

com a própria crise de identidade profissional que faz parte do cotidiano dos PM em 

todo o país. Assim, de um lado temos uma identidade que vai sendo forjada no 

cotidiano de trabalho e que se assenta em códigos e símbolos essencialmente 

militarizados, herança do isomorfismo com as Forças Armadas; de outro, a pressão do 

ponto de vista legal para que a identidade profissional seja uma identidade policial, de 

acordo com os requisitos democráticos e constitucionais em vigor. 

Esse conflito é muito bem analisado na dissertação de mestrado de Robson 

Rodrigues da Silva, coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que 

realizou uma etnografia na escola de formação de oficiais da corporação. O autor 
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demonstra um dilema identitário entre os policiais militares que decorre da construção 

de uma identidade dual, representada pela caserna e pela rua, constantemente em 

conflito. Este, por sua vez é responsável pelo aparente descompasso entre o momento 

democrático e o que faz a PM, mas, como afirma o autor, não foi e nem será rompido 

sem uma intervenção de ordem cultural no sistema de valores da organização. 

 

Foi interessante observar também que o ritual militar – como 

mecanismo de produção e reprodução simbólica da ideologia 

nacionalista – foi reforçado na PMERJ principalmente durante a – e 

pela – ditadura militar. E foi, no mínimo, intrigante perceber que ele, 

não obstante os esforços da pedagogia formal, pautada no 

individualismo moderno que se materializava nos currículos do CFO 

[Curso de Formação de Oficiais], ainda permanecia ali, vivo e 

pulsante, como um dispositivo de retardo reproduzindo a caserna no 

coração da APM [Academia de Polícia Militar]. Dessa forma, não 

haveria por que se falar em “reforma da polícia”, inclusive com a 

criação de uma matriz curricular moderna e democrática para a PM, 

como ultimamente vem sendo discutido, sem que esses mecanismos, 

que continuam produzindo um discurso ideologicamente diferente, 

sejam desativados. Dentro dessa perspectiva simbólica, creio que os 

argumentos que identificam no ritual militar um mecanismo de 

controle eficaz para melhor controlar policiais militares acabem se 

tornando contraditórios, na medida em que apontam o militarismo 

como anacrônico para a função policial. Na verdade, observei que 

esses ritos controlavam sim – e descartavam – comportamentos 

percebidos ideologicamente como inadequados para a instituição 

militar, mas não para os objetivos da instituição policial numa 

sociedade democrática (SILVA, 2011, p. 256). 

 

3.4 UMA DOUTRINA DE USO DA FORÇA LETAL 

 

As evidências empíricas aqui apresentadas indicam que ao menos três variáveis se 

associam para conformar um policial com disposição homicida. Ele não usa a força letal 

apenas como instrumento de legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal, 

mas como uma ferramenta de trabalho para resolução de problemas do cotidiano 

policial de forma definitiva. Na visão destes policiais o bandido, criminoso, vagabundo, 

marginal, meliante, traficante, dentre outras nomenclaturas possíveis, merece a morte 

porque sua redenção não é algo possível.  

A construção desse sujeito criminoso é feita pela oposição à categoria cidadão de 

bem, delineada a partir de atributos morais e moralizantes sobre a vida do indivíduo. 

Porém, enquanto essa divisão já tem um acúmulo na literatura (WILLIS, 2012; MISSE, 

2010; CARDIA, 1995), o sujeito “matável” merece ser objeto de maior reflexão, longe 
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de ser um grupo coeso ou homogêneo. O indivíduo matável não é apenas aquele que 

infringe leis e cuja moral é questionável, mas aquele que, ao acumular estas 

características, ocupa uma posição no mundo do crime que o “autoriza” a ser morto.  

Um aspecto central para compreender as mudanças da relação da polícia com a 

sociedade ao longo das últimas décadas tem a ver com a criação e expansão do PCC, 

que teve impacto direto nas práticas policiais de controle da criminalidade. De algum 

modo, é possível assumir que a facção é causa e consequência da política de segurança 

pública implementada no estado de São Paulo pelo menos desde os anos 1960. As 

mudanças políticas e socioeconômicas do período, a grave crise econômica que assolou 

o país na década de 1980 e que determinou mudanças significativas no padrão de 

ocupação das cidades, em especial da capital e da Região Metropolitana de São Paulo, 

segregando enormes contingentes da população mais vulnerável nas periferias sem 

qualquer infraestrutura urbana, são o pano de fundo para o desenvolvimento de uma 

política de segurança cujos resultados são determinantes para a compreensão do que é 

São Paulo na atualidade. 

Diante das profundas transformações pelas quais passaram as cidades paulistas, 

em especial a capital e aquelas localizadas no seu entorno, surgiram novos conflitos e 

padrões de sociabilidade que impulsionam o crescimento dos índices de criminalidade. 

Essa dinâmica desencadeou respostas da PMESP cada vez mais violentas, no reforço de 

uma gramática que já vinha sendo desenvolvida há algumas décadas. Os episódios de 

violência policial e as violações de direitos dos presos sob custódia do Estado foram 

aspectos importantes na criação do PCC porque serviram como discurso político-

ideológico que permitiu maior coesão dentro do grupo, facilitando seu crescimento no 

sistema carcerário (DIAS, 2011).  

A evidência mais forte desse processo é o Massacre do Carandiru, a emblemática 

invasão pela Tropa de Choque à Casa de Detenção para controlar uma rebelião de 

detentos em um dos pavilhões da instituição, que resultou em 111 mortos. O episódio 

marcou o início das movimentações dos presos em torno da criação da facção, sendo a 

absurda violência praticada pelos policiais terreno fértil para que o PCC se construísse 

com amplo apoio do mundo do crime. A sua consolidação nas penitenciárias paulistas e 

expansão para além dos muros dos presídios representou um novo momento na relação 

entre crime e polícia. Willis (2012) afirma que o estabelecimento de um consenso sobre 

o matar regula os homicídios em São Paulo, determinado pelos tribunais do PCC e pelas 

resistências da PMESP. Essa relação, precária, precisa ser o tempo todo renegociada. E 
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é justamente por ser tão precarizada que a figura do sujeito criminoso vai se tornando 

mais complexa. Embora os policiais construam sua argumentação sobre o matar em 

torno de justificativas morais sobre suas vítimas, a maioria delas vinculadas ao universo 

das drogas, eles são conscientes de que, a depender da hierarquia do indivíduo no crime, 

não é recomendável a prática do homicídio. A morte de sujeitos que ocupam lideranças 

no crime organizado pode ocasionar mais conflitos no dia a dia de trabalho, com 

retaliações e mortes de policiais, mas também pode invadir a esfera pessoal e ameaçar 

inclusive os familiares dos policiais. Nesse sentido, a doutrina de uso da força letal que 

guia a ação desses policiais possui um gradiente moral e racional que regula a sua ação, 

informando-os sobre quem pode morrer e quem não pode. O excerto abaixo ilustra esse 

argumento.  

 

“Policial – [A Polícia] Civil em geral é mais discreto, vai no torre. Quando 

você prende, a Civil tem mais acesso ao advogado e todos são do partido 

[PCC]. O advogado também participa do churrasco com a PM, paga a 

carne, cultiva relações.  

Pesquisadora – Mas o torre não pode ser morto? 

Policial – Só se você quiser que sua família toda morra.” 

 

No diálogo, o policial fala sobre a relação dos agentes das polícias com o crime e 

a corrupção, que necessariamente passa pelos advogados dos criminosos. Segundo ele, a 

Polícia Civil tem mais chances de “tirar dinheiro do partido” porque tem acesso ao 

advogado e ao torre, posição política de onde emanam as diretrizes do PCC (BIONDI, 

2010). Quando questiono se o torre não poderia ser morto pela polícia ele me provoca 

dizendo que isso implicaria na morte de todos os seus familiares. Implica dizer que, 

embora reconheçam determinado indivíduo como criminoso ou traficante, caso ele 

ocupe um papel de destaque dentro da facção, não é adequado ou recomendável tirar 

sua vida. Isso porque o desdobramento de uma ação como essa pode ser muito grave 

para os policiais. 

Há, portanto, uma relativização do discurso moral de que o sujeito criminoso é a 

“desgraça” ou o “câncer” do território, uma vez que, a depender da função que ele 

ocupa, sua morte pode até ser merecida, mas não será efetivada. Do mesmo modo, os 

policiais sabem que são alvos em potencial da ação das organizações criminosas. Logo, 

assim como eles caçam o crime organizado, o crime organizado caça os policiais, 

fazendo com que essa relação seja frequentemente negociada. A ideia de ser caçado 

pelo crime fica clara no argumento de um dos entrevistados transcrito abaixo. 



147 

 

 

“Peão no partido tem que passar por alguns testes para ascender e, às 

vezes, tem que matar polícia. Foi assim a minha tentativa: eu tava 

quebrando o negócio do tráfico. O delegado me chamou e disse: ‘Fica 

esperto que sua cabeça tá a prêmio’. Saí um tempo de circulação, fui 

trabalhar na Operação Verão [ação da PMESP que desloca policiais de 

suas bases para atuar nos municípios do litoral paulista] e depois fiquei de 

armeiro um tempo... mas aí três marginais fizeram uma tocaia pra mim na 

linha férrea de madrugada. Eu tinha saído do bar e estava bêbado, o 

marginal deu três tiros com um 38, mas a arma falhou. Foi por Deus” (ex-

policial militar). 

 

Segundo os policiais, eles se tornam alvos do PCC porque matar policial é uma 

forma de ascender na hierarquia da organização
68

 e, também, também porque sua ação 

atrapalha os lucros da facção, o que pode ensejar vinganças direcionadas 

individualmente. No mesmo sentido, existe o reconhecimento por alguns desses 

policiais de que o objetivo do crime organizado é o lucro, como expresso na fala de 

Francisco ao afirmar que “[...] o partido não quer confronto com ninguém, quer poder 

e dinheiro”. Nessa perspectiva, a facção não buscaria confrontos ou embates com 

policiais e outros representantes do Estado porque isso é ruim para os negócios. Mas 

esses embates existem e são desencadeados por conflitos e quebras em uma espécie de 

acordo tácito entre o PCC e o Estado, que Camila Dias (2011) chama de “equilíbrio 

precário”. Esse acordo permitiria a ambos a possibilidade de fazer o seu trabalho sem 

comprometer um ao outro: o Estado abre mão da gestão da população carcerária nos 

presídios, o PCC evita rebeliões e impõem a “pax monopolista” nas ruas (BIDERMAN 

et al., 2014). Muitos dos policiais aderem a esse acordo, que implica essa segmentação 

entre os sujeitos matáveis e não matáveis. 

Diante do exposto, ao que tudo indica, a associação entre a aspiração de ser 

reconhecido como Billy, a socialização com os “dinossauros” e o ingresso em um 

grupamento especializado, como o Choque ou o Policiamento Tático, influenciam em 

alguma medida a disposição homicida, reunindo alguns dos elementos para 

                                                 
68

 Dias et al. (2015) demonstram que de fato essa norma consta do Estatuto do PCC de 2011, quando a 

facção completou 18 anos. De acordo com o artigo 18 do documento: “Todo integrante tem o dever de 

agir com serenidade em cima de opressões, assassinatos e covardia realizados por agentes penitenciários, 

policiais civis e militares e contra a máquina opressora do Estado. Quando algum ato de covardia, 

extermínio de vida, extorsões que forem comprovadas estiverem ocorrendo nas ruas ou nas cadeias por 

parte de nossos inimigos daremos uma resposta à altura do crime. Se alguma vida for tirada com esses 

mecanismos pelos nossos inimigos, os integrantes do Comando que estiverem cadastrados na quebrada do 

ocorrido deverão se unir e dar o mesmo tratamento que eles merecem. Vida se paga com vida e sangue se 

paga com sangue” (DIAS et al., 2015, p. 171). 
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compreensão da coesão doutrinária e reprodução dogmática que vêm a constituir uma 

doutrina
69

 de uso letal da força entre segmentos policiais. Essa doutrina determina 

princípios, regras e procedimentos formais e informais que orientam a ação dos policiais 

dispostos a matar para solucionar problemas do cotidiano de trabalho ou mesmo 

questões da vida privada. Ela estaria a instrumentalizar um frame ou mesmo subcultura 

do universo policial que acredita na morte do criminoso como um instrumento efetivo, 

eficiente e legítimo de controle do crime.  

Assim, essa doutrina de uso da força letal é o que permite aos policiais empregar 

o homicídio como dispositivo central de controle social, garantindo a sua reprodução e a 

sua persistência em altas proporções. Fundamentada na experiência dos policiais e 

regulada por uma espécie de gradiente moral e racional que determina os níveis de uso 

da força a ser direcionado para cada sujeito matável, essa doutrina é transmitida a partir 

da oralidade, com protagonismo dos dinossauros e grupamentos especializados em 

ações de maior periculosidade. Esta guarda forte relação com a doutrina de Rota, 

descrita por Macedo (2015) como uma doutrina de enfrentamento. 

Isso significa dizer que esse modus operandi não parte de uma ideologia em 

torno da ideia de que “bandido bom é bandido morto”, mas de uma estratégia funcional 

dentro de um frame em que vigora a crença genuína de que a missão da polícia é caçar 

bandidos. Desse modo, a disposição homicida não aparece como um desvio ou crime, 

mas como elemento central da própria atividade policial. E, nesse contexto, o papel da 

ideologia se traduz na capacidade de justificar essas ações a partir de uma série de 

atributos morais de suas vítimas, de modo a cumprir com as expectativas culturais, além 

de possibilitar a negociação de uma nova identidade para esses policiais. 

Na dogmática policial, ou seja, na reprodução formal dos padrões e identidades 

profissionais, essa doutrina é a responsável por fazer a passagem entre a esfera da 

segurança nacional e sua aplicabilidade cotidiana. Não à toa, como já dito, suas origens 

                                                 
 69O Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro define 

doutrina, em seu significado mais amplo, como um “conjunto de princípios, conceitos, normas e 

procedimentos, fundamentadas principalmente na experiência, destinada a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica” (BRASIL, 2014, p. 

1). Derivado deste conceito, a doutrina militar é o conjunto de “ideias e entendimentos que 

define, ordena, distingue e qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das Forças 

Armadas” (BRASIL, 2014, p. 2) regulando, portanto, a administração, a organização e o 

funcionamento das instituições militares. É a partir destes conceitos que o manual do Exército 

brasileiro define a Doutrina Militar terrestre, um conjunto de valores, concepções, conceitos, 

táticas, técnicas, normas e procedimentos que tem por objetivo orientar seus membros em sua 

ação, ou seja, estabelecendo um enquadramento comum que servirá como referência para 

balizar a ação de seus profissionais. 
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remontam ao período de criação da Rota, ator que há mais de quatro decadas permanece 

central nas ações letais empregadas pela PMESP. Para Lima (2018), entre outras razões, 

isso acontece pelo fato de a legislação brasileira não definir o que vem a ser segurança 

pública, indicando apenas que instituições são encarregadas por garanti-la. Segundo 

esse autor, na ausência (ou na presença múltipla) de balizas legais, caberá à doutrina e à 

prática cotidiana das polícias definirem quem será objeto de sua atenção e vigilância. 

Mas, em um olhar mais contextual, caberá à doutrina definir, muito centralmente, 

quando e como é legítimo um policial praticar um homicídio.   

Nessa perspectiva retomamos a discussão sobre a construção do sujeito 

criminoso que, novamente, se coloca como elemento importante para a sustentação da 

prática letal. O bandido mostra-se como um componente controverso na medida em que 

o “bandido de hoje é diferente do bandido de antigamente”. A expansão do crime 

organizado e a consolidação do PCC teriam provocado grande impacto no cotidiano 

laboral dos policiais, seja porque os estereótipos do sujeito criminoso vigentes até os 

anos 1990 passaram por transformações – “agora bandido pode andar bem vestido” – , 

seja porque muitos policiais estariam sendo cooptados pelo universo do crime, o que, 

somado ao contexto de maior protagonismo e demandas dos movimentos de direitos 

humanos, estaria restringindo a ação dos policiais, agora menos dispostos a gerar 

“produtividade”. 

Essa mudança também é tributada à consolidação e expansão do PCC, que deu 

origem a um tipo de criminoso diferente. Nessa perspectiva, elementos como corte de 

cabelo, vestimenta e tatuagens, por muito tempo associados ao universo do crime, não 

necessariamente estão presentes nos criminosos mais especializados. “Hoje em dia o 

cara que vai roubar banco ele não vai que nem um mendigo. Não é só a roupa, é o 

comportamento. Muitos nem tatuagem tem”, aponta Arnaldo. Assim, o “marginal 

comum”, responsável pelo roubo à loja de conveniência, pelo furto de celular na 

avendia Paulista ou pelo varejo da droga em geral, possui características como cabelo 

“abacaxi”, usa camiseta polo fechada e meia até a canela, dentre várias outras. Mas às 

vezes só é possível identifica-lo a partir da conversa “que não flui, é cheia de micagem” 

ou pela existência de algumas tatuagens, geralmente associadas ao mundo do crime, 

como palhaço, carpa ou caveira com faca. 

Os elementos presentes nessa doutrina, em muito oriundos da doutrina de Rota, 

foram sendo disseminados a partir da ação das unidades de policiamento tático, que 

passaram a mimetizar os ritos e práticas operados no 1º Batalhão de Policiamento de 
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Choque. Com o passar dos anos e como consequência dos deslocamentos e 

transferências naturais da carreira militar, assim como de mudanças geracionais, os 

fundamentos dessa doutrina foram sendo difundidos de maneira gradual. Ou seja, a 

persistência de altos níveis de uso da força letal foi sustentada a partir de um modelo 

difundido pela Rota, mas que com o tempo foi sendo assumido por outras unidades, em 

especial aquelas vinculadas ao tático-móvel. 

Por detrás da manutenção de tal padrão parecem operar práticas organizacionais, 

questões morais e representações sociais que historicamente legitimam a violência como 

uma resposta pública de controle do crime e dos criminosos. Essas questões estariam 

por conformar um etos profissional que não só reproduz, como recoloca a legitimidade 

da possibilidade do uso letal da força pela Polícia Militar como uma marca de 

identidade organizacional e de distinção da profissão. Etos é aqui compreendido na 

acepção de Bourdieu (1983), para quem a conduta dos atores é regulada por princípios 

morais. No limite, as polícias estariam a operar um poderoso instrumento de 

determinação das fronteiras entre o legal e o ilegal e dando aos policiais do nível de rua 

o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. 

Essas opções mostram os vínculos perniciosos com o passado, em especial com 

o período da ditadura militar, mas evidenciam também a incapacidade da PMESP de se 

modernizar frente às transformações sociais vividas pelo país, num sinal claro de 

conservadorismo moral que a impede de ver o problema da insegurança urbana como 

um fenômeno que merece respostas pautadas em evidências e em estudos avaliativos 

sobre quais as melhores técnicas e abordagens para redução da violência.  

Termino este capítulo com uma passagem do livro Aspectos do trabalho 

policial, de Egon Bittner (2003, p. 353), uma das maiores autoridades nos estudos sobre 

polícia, que remete a esse descompasso entre a velha e a nova polícia. 

 

Já está nas cabeças de muitos policiais a ideia de que o policiamento 

não é (ou pelo menos primordialmente não é) uma aventura quase 

militar, e isso levou à introdução de reinvindicações, por parte dos 

policiais, por um nível mais alto de sofisticação social e psicológica 

do que aquele que se esperava no passado. Tem havido algum 

aumento da conscientização de que a manutenção da paz é uma 

responsabilidade policial séria e importante. Em tudo isso, no entanto, 

tem aparecido muito poucas sugestões a respeito de o policial dever 

cumprir sua responsabilidade do mesmo modo que um carpinteiro 

enfrenta um problema de construção, um dentista lida com um dente 

infeccionado ou um contador responde a uma auditoria, isto é, como 
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algo em relação ao qual o conhecimento, a habilidade e o método são 

importantes. 
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4. A CONSTRUÇÃO DE VERDADES OU O QUE SE QUER 

CONTAR 

 

Uma das primeiras lições do curso de administração pública refere-se ao uso de 

indicadores para o planejamento, a formulação, a implementação e o monitoramento de 

políticas públicas em diferentes esferas de governo. A premissa básica é a de que 

políticas públicas devem ser implementadas a partir de diagnósticos consistentes e com 

o uso de indicadores, em sua maioria quantitativos, que permitem medir ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, fundamentais para a tomada de decisão do 

gestor público, analista e/ou acadêmico (JANUZZI, 2002). Trata-se, portanto, de um 

recurso metodológico que nos informa sobre determinada realidade social e/ou qualquer 

mudança que possa estar ocorrendo. Nesse contexto, as estatísticas públicas assumem 

grande importância porque consistem nos dados em sua forma bruta, a “[...] matéria-

prima para construção dos indicadores” (JANUZZI, PATARRA, 2006, p. 144). 

A produção e utilização sistemática de estatísticas criminais no Brasil remonta à 

década de 1870, período de burocratização, especialização e institucionalização do 

controle social (LIMA, 2005). Naquele período, a produção de estatísticas tornou-se um 

eixo estratégico de manutenção de governos, fosse para garantir e monitorar a eficiência 

de suas ações, fosse para comunicá-las ao público.  

No campo da justiça criminal, o indicador considerado como de maior 

confiabilidade e capacidade de comparação em todo o mundo é o crime contra a vida. 

Apesar das diferentes tipificações penais de cada país, o homicídio doloso produz prova 

irrefutável de um crime – o corpo –, o que em tese é relativamente fácil de ser 

mensurado para qualquer governo, além de ser fenômeno normalmente monitorado por 

mais de um sistema ou área da gestão pública
70

. 

Apesar das aparentes obviedades, a produção de indicadores e estatísticas não é 

um processo isento ou imparcial. A opção em relação ao que se quer mensurar é 

necessariamente uma escolha da política e/ou da burocracia, portanto, os registros 
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 No Brasil o sistema de saúde monitora as mortes por agressão e as intervenções legais e operações de 

guerra a partir da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), publicada e padronizada pela 

Organização Mundial de Saúde. Os registros policiais são produzidos pelas unidades federativas por meio 

das Polícias Civil e Militar, cabendo ao governo federal consolidá-los por meio do Sistema Nacional de 

Estatísticas em Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça. Criado em 2012, o Sinesp ainda não 

vem sendo alimentado adequadamente e a União não dispõe de dados nacionais relativos aos crimes 

registrados em território nacional. Desde 2006 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública cumpre esse 

papel, a partir da coleta via Lei de Acesso à Informação, em cada uma das organizações policiais. 
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oficiais vão sempre informar uma verdade construída pelo governo em relação à 

determinado tema. Assim, a produção de qualquer dado ou registro administrativo é 

feita por pessoas que agem coletivamente, refletindo necessariamente a sua 

interpretação acerca de determinada realidade (BECKER, 1960).  

No caso dos registros criminais isso se mostra ainda mais complexo à medida em 

que não há consenso sobre quais fenômenos configuram crimes e transgressões, e, por 

consequência, de quem é o criminoso. Ou seja, se o conceito de crime – e a definição do 

sujeito criminoso – é uma construção social, é justamente essa definição que vai pautar 

a decisão sobre quais dados coletar e quais fenômenos merecem ser monitorados 

(RATTON JR, 1996).  

Um exemplo que ilustra perfeitamente o tema no Brasil é o crime praticado em 

defesa da honra, previsto no artigo 27 do antigo Código Penal, que vigorou no país entre 

1890 e 1940. Embora em teoria tenha sido abolido do código então vigente, por muitos 

anos o argumento de legítima defesa da honra continuou a ser utilizado nos tribunais 

para justificar feminicídios, estupros e outras formas de violência de gênero 

(PIMENTEL, PANDJIARJIAN, 2010). O caso mais famoso, provavelmente, é o da 

socialite Ângela Diniz, morta a tiros, em 1976, aos 32 anos de idade, pelo namorado 

Doca Street, de 40 anos. Em 1979 o tribunal do júri da cidade de Cabo Frio, no Rio de 

Janeiro, absolveu Doca após sua defesa fazer uma longa exposição sobre a vida sexual 

da vítima, descrevendo-a como uma “Vênus lasciva”, o que justificaria seu ato
71

. O 

homicida só foi condenado dois anos depois, em um novo julgamento, sob forte pressão 

do movimento feminista. 

O Código Penal Brasileiro prevê, em seu artigo 25, a legítima defesa como uma 

excludente de ilicitude, ou seja, que não há um crime quando “[...] usando 

moderadamente dos meios necessário, [que] repele injusta agressão” (BRASIL, 1988). 

Silvia Pimentel e Valéria Pandiarjian (2010) afirmam que a doutrina jurídica 

compreende que qualquer bem jurídico, inclusive a honra, pode ser defendido 

legalmente, não havendo ainda consenso sobre o uso desta figura jurídica em casos de 

homicídio praticados em defesa da honra do agressor. Embora o Brasil seja signatário 

de uma série de instrumentos jurídicos que versam sobre equidade de gênero e proteção 

das mulheres, tais como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
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 ÂNGELA DINIZ É MORTA A TIROS EM BÚZIOS, EM 1976, PELO PLAYBOY DOCA STREET. O Globo, 24 ste. 
2013. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/angela-diniz-morta-tiros-em-
buzios-em-1976-pelo-playboy-doca-street-10125920#ixzz53iTG7TnD>. Acesso em: 9 jan. 2018. 
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Discriminação contra a Mulher
72

 e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher
73

, o estudo desenvolvido pelas pesquisadoras 

mostrou que a tese da legítima defesa da honra ainda tem sido invocada e acolhida pelo 

poder judiciário brasileiro, inclusive no estado de São Paulo. 

 No caso dos homicídios derivados de intervenções da polícia, o argumento legal 

utilizado para sua justificativa também é o da legítima defesa, mas no estrito 

cumprimento do dever legal, sendo frequentemente classificados como morte decorrente 

de intervenção policial ou resistência seguida de morte. Mas entender a frequência desse 

fenômeno em território paulista não é exatamente uma tarefa simples. As opções 

institucionais e burocráticas por trás dos registros oficiais revelam muito mais do que a 

existência de uma vítima cuja morte foi provocada por um policial; revelam valores e 

moralidades que determinam qual nomenclatura esta ocorrência vai assumir, como essa 

narrativa será construída e quem é vítima da ação policial. 

Isso porque a fronteira entre o que a polícia considera um homicídio doloso 

praticado por um agente seu – e portanto um crime – e uma morte decorrente de 

intervenção policial – que supõem o excludente de ilicitude – é cambiável e varia de 

acordo com ao menos três variáveis: 1) o grau de legitimidade que o delegado 

responsável pelo caso vai dar ao incidente; 2) a orientação político-institucional do 

poder executivo em relação à letalidade policial; 3) a relação entre a Polícia Civil e a 

Polícia Militar quando o autor da ocorrência é um PM, e em especial se o distrito da 

área ficar responsável pelo caso. 

Em relação ao primeiro ponto, a literatura especializada tem dado especial atenção 

a temas como a cultura policial (OLIVEIRA JR., 2007; MUNIZ, 1999), identidade 

profissional (SILVA, 2011; LIMA, 1999), solidariedade e espírito de corpo (REINER, 

2004; SKOLNICK, FYFE, 1993), características inerentes às corporações policiais. 

Apesar das polícias Civil e Militar serem organizações distintas, com próprios códigos, 

símbolos e normas formais e informais, é inegável que ambas compartilham da mesma 

visão no que diz respeito a quais são os mecanismos e instrumentos legítimos de 
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 Conhecida como Convenção da Mulher, foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
1979 e ratificada pelo Brasil em 1984. É o documento mais importante no âmbito internacional de 
garantia dos direitos civis, sociais, políticos, econômicos e culturais das mulheres (PIMENTEL, 
PANDJIARJIAN, 2010). 
73 Ficou conhecida como Convenção de Belém do Pará e adotada pela Assembleia Geral dos Estados 
Americanos (OEA) em 1994, sendo ratificada pelo Brasil em 1995. O documento traz conceitos 
importantes para a luta por equidade das mulheres, tais como o reconhecimento da categoria “gênero” 
e de que a violência contra a mulher é uma violência aos direitos humanos. 
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combate ao crime. Embora tenham missões distintas no cotidiano – a Polícia Civil é 

judiciária, enquanto à Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo – e convivam 

historicamente com certo grau de animosidade e competição, o fato é que a ideia de que 

“bandido bom é bandido morto” que está no imaginário social é igualmente 

compartilhado pelas polícias. Tanto assim que as poucas pesquisas produzidas sobre os 

inquéritos relacionados à letalidade policial indicam que frequentemente seus agentes 

não contam com a escuta de testemunhas, mas somente dos policiais envolvidos; de 

forma recorrente, não há perícia e frequentemente a cena do crime é desfeita pelos 

policiais envolvidos (SÃO PAULO, 1999; CANO, ALVADIA, 2008). Não à toa, 

estudos produzidos em São Paulo e no Rio de Janeiro indicam que em média 90% dos 

casos envolvendo uso da força letal pelas polícias acabam arquivados pelo Ministério 

Público (ZACCONE, 2015). 

Sobre a orientação político-institucional em relação ao uso da força letal pelas 

polícias, também tem sido discutido há pelo menos duas décadas de que maneira o 

apoio explícito ou velado do governo pode produzir impunidade e estimular a 

multiplicação dos episódios letais de autoria das polícias. No Rio de Janeiro dos anos 

1990 um governador instalou a “remuneração faroeste”, espécie de bônus pecuniário, 

aos policiais envolvidos nos casos de “resistência seguida de morte”. No Rio Grande do 

Sul, em 2015, policiais foram homenageados pelo governador José Ivo Sartori por 

terem se envolvido em uma situação de confronto e executado quatro criminosos já 

rendidos
74

.  

No caso paulista, até o início dos anos 1990 era comum que políticos, policiais e 

formadores de opinião, como apresentadores de rádio e TV, verbalizassem 

publicamente e de forma inequívoca a máxima do “bandido bom é bandido morto”. 

Mais recentemente a legitimação da letalidade da polícia em São Paulo tem sido feita 

através de discursos como o de Geraldo Alckmin em 2012, quando uma ação da Rota 

resultou em nove mortes e ele deu uma declaração afirmando que “Quem não reagiu 

está vivo”
75

. Estes exemplos indicam a conformidade do governo em relação ao uso da 

                                                 
74 LEITE, J. PMs de confronto com quatro mortos em Porto Alegre são condecorados. 28 abril 2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/04/pms-de-confronto-com-quatro-mortos-em-porto-alegre-sao-

condecorados.html. Acesso em 05 jan. 2017.  

75 MACEDO, L. “Quem não reagiu está vivo”, diz Alckmin sobre ação da Rota. 12 set. 2012. Disponível em: 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/09/quem-nao-reagiu-esta-vivo-diz-alckmin-sobre-acao-da-rota.html. Acesso em 05 

jan. 2017.  
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força letal pelas polícias e funcionam como um mecanismo importante de ratificação 

dessas práticas entre organizações militares. 

Por fim, no que tange ao terceiro ponto, é necessário reconhecer que a relação 

entre as polícias Civil e Militar é permeada por tensões e disputas corporativas. Se no 

nível de rua (LIPSKY, 2010) a relação corre de forma mais pacífica, quando se 

aproxima do alto escalão ambas as corporações frequentemente trocam farpas e criticam 

uma à outra. E, a depender de como essa relação se desenrola, é possível supor que um 

delegado se sentirá mais ou menos encorajado a registrar a ocorrência como morte 

decorrente de intervenção policial ou como homicídio. Episódios de violência policial 

perpetrados pela Polícia Militar que foram assumidos como crime pela Polícia Civil 

geralmente causam crise entre as corporações. No mais recente, um jovem foi preso em 

flagrante após roubar uma loja de calçados na zona leste e em depoimento ao delegado 

confessou o crime, mas afirmou que tinha sido torturado. O laudo do IML confirmou as 

lesões e o delegado deu voz de prisão ao sargento da ocorrência, o que causou um 

enorme conflito. Policiais Militares de vários batalhões e até dois deputados foram na 

delegacia, a maioria indignados com a prisão do sargento. O que era um episódio 

individual se tornou uma grande crise entre as duas corporações, questionando a 

legitimidade do delegado para punir o policial militar agressor. Na própria delegacia o 

deputado Cel. Telhada deu uma declaração revoltado afirmando que “Em vez do 

policial receber uma condecoração, ele tá sendo recolhido preso no Romão Gomes. É 

essa polícia que vocês querem? Se for, parabéns”
76

. 

Nos casos de letalidade policial, via de regra os boletins de ocorrência relatam um 

crime contra o patrimônio – geralmente roubo de veículo - para o qual a PMESP foi 

acionada; diante do delito ainda em andamento, os criminosos reagem à prisão ou 

disparam contra os policiais, que revidam à “injusta agressão”. Embora no momento do 

registro do BO a investigação nem tenha sido iniciada ainda, é comum que o boletim 

lavrado assuma a nomenclatura “Homicídio simples (art. 121) – Morte decorrente de 

intervenção policial” (SÃO PAULO, 2013
77

). Como os boletins de ocorrência são a 
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 Duas prisões detonam crise entre policiais civis e militares em São Paulo. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/10/duas-prisoes-detonam-crise-entre-policiais-civis-e-
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matéria-prima para produção das estatísticas oficiais criminais, em geral essa ocorrência 

entrará na estatística de MDIP e não na de homicídio doloso. 

Mas, e quando um policial se envolve em uma ação como uma chacina, qual 

nomenclatura o registro vai assumir? Em geral como um homicídio doloso e, caso a 

investigação constate a participação de policiais entre os autores, então eventualmente
78

 

será reclassificado como um homicídio doloso de autoria de um policial, civil ou 

militar.  

Retomamos o já citado caso do carroceiro Ricardo Nascimento, morto por um PM 

em julho de 2017, na região de Pinheiros, Zona Oeste paulistana, para ilustrar as 

disputas em torno da nomenclatura desses casos. As reportagens produzidas indicam 

que Nascimento estava com um pedaço de madeira na mão quando recebeu ordens dos 

policiais para que o largasse. Antes que pudesse soltar o artefato ele foi atingido por 

dois tiros na região do tórax, morrendo em frente a uma loja do supermercado Pão de 

Açúcar. Por ser conhecido na região, clientes e comerciantes locais se revoltaram com a 

ação e passaram a gritar contra os policiais militares. Pouco tempo depois cerca de 15 

viaturas da PM estavam no local para dar apoio à guarnição que se envolveu na 

ocorrência. Horas mais tarde o crime foi registrado na delegacia como morte decorrente 

de intervenção policial. O policial responsável pelo disparo afirmou que o fez para se 

defender do carroceiro, que estava alterado
79

. Ao final, o caso entrou para a estatística 

de MDIP da Secretaria de Segurança Pública, mesmo diante dos relatos, da revolta das 

testemunhas e de imagens de câmeras de segurança da rua que mostraram que o 

carroceiro não teve tempo de acatar a ordem do PM e que havia sido executado.  

Trocando em miúdos, a nomenclatura que o boletim de ocorrência vai assumir e 

que informará a estatística depende em grande medida da interpretação que o delegado 

da Polícia Civil dará ao episódio poucas horas depois dos fatos, sem necessariamente 

uma investigação ter sido conduzida. Ao invés de todos os casos serem classificados 

como homicídios dolosos – o que de fato são – e, quando apurada a inocência do 

policial ser alterada para morte decorrente de intervenção policial, em geral é o 

contrário que acontece. Neste sentido, a categoria morte decorrente de intervenção 
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de policiais e que não entraram nas estatísticas oficiais de letalidade. TUROLO JR., PAGNAM, 
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policial inclui uma diversidade de ocorrências com características completamente 

distintas, desde o uso legítimo da força letal até execuções sumárias. 

 

4.1 A PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS SOBRE LETALIDADE POLICIAL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO  

 

A origem da produção e publicização oficial das estatísticas criminais no estado 

de São Paulo data de 1995, quando a Lei 9.155 foi aprovada, determinando que dados 

relativos a homicídios, vitimização e letalidade da polícia fossem publicados 

trimestralmente (SÃO PAULO, 1995). Os bastidores de criação da lei afirmam que a 

decisão de divulgar periodicamente as estatísticas criminais, naquele momento, era 

justamente para monitorar os números de mortos pela ação das polícias, em especial da 

PM, que três anos antes fora responsável pela morte de 111 presos durante uma rebelião 

na Casa de Detenção do Estado, mais conhecida como Carandiru
80

. 

Inicialmente os registros de letalidade da polícia assumiram, no boletim de 

estatística trimestral, a nomenclatura de “resistência seguida de morte” e foram 

contabilizados apenas no caso de policiais que fizessem uso da força letal em serviço. 

Em 2000 a Resolução SSP 516/00 normatizou a produção de estatísticas relacionadas à 

letalidade e vitimização em ações policiais, incluindo os casos fora de serviço, 

homicídios dolosos e culposos (SÃO PAULO, 2000). No ano seguinte, a Resolução 

SSP 161/2001 atualizou a regulamentação da previsão legal determinando a publicação 

dos dados a partir dos dois sistemas de coleta estabelecidos: o Sistema Estadual de 

Coleta de Estatísticas Criminais (Resolução SSP 160/2001), que trata dos dados 

criminais e operacionais e é alimentado pelas polícias Civil e Militar, e a Resolução SSP 

516/2000, que trata dos dados sobre letalidade e vitimização em ações policiais, 

produzidos pelas corregedorias das duas polícias (SÃO PAULO, 2000; SÃO PAULO, 

2001) . 

A resolução SSP 516/2000 é publicada mensalmente pelas respectivas 

corregedorias no Diário Oficial do Estado, 30 dias após o último caso com resultado 

morte do mês anterior. Conforme apresentado anteriormente, a dinâmica de produção 
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 No dia 2 outubro de 1992 uma rebelião no pavilhão 9 na Casa de Detenção, popularmente conhecida 

como Carandiru e então o maior presídio da América Latina, foi reprimida pela tropa de choque da 

PMESP resultando em 111 detentos mortos. Era véspera das eleições municipais e, por isso, o governo 
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incidente.O episódio ficou conhecido como “Massacre do Carandiru” (BUENO, 2014)..  
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dos dados oficiais de criminalidade no estado de São Paulo segue fluxos distintos, a 

depender da ocorrência. Nos casos de vitimização e letalidade policial, cabe às 

respectivas corregedorias gerar o dado oficial, que é encaminhado à Coordenadoria de 

Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (CAP/SSP-

SP), por sua vez, é a instância responsável pelo fechamento das estatísticas oficiais para 

todas as demais ocorrências que compõem a Resolução 161. Ou seja, embora a CAP 

seja o órgão responsável pela produção de estatísticas criminais em todo o Estado, 

produzidas a partir dos boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Civil, os casos 

envolvendo policiais como autores ou vítimas de homicídio são produzidos e 

contabilizados pelas próprias polícias, na evidência das disputas em torno do que e de 

que forma deve ser contado. 

Em relação aos registros de letalidade produzidos pela Polícia Militar, duas 

alterações importantes feitas ao longo do tempo precisam ser explicitadas para a correta 

análise da série histórica. Em 2006 uma nova categoria foi incluída no boletim de 

divulgação da Corregedoria da PM com a nomenclatura “homicídio doloso fora de 

serviço*”, que consiste, segundo os próprios documentos publicados, em “[...] reações 

de policiais militares com provável excludente de ilicitude (reações a roubo e tentativa 

de roubo)”. Isso significa dizer que a PM criou três tipos de homicídio doloso em sua 

classificação estatística: 1) praticados por policiais em serviço, ou seja, casos em que se 

apurou que não houve o excludente de ilicitude; 2) praticados por policiais fora de 

serviço; e 3) praticados por policiais militares fora do horário de serviço, mas que 

consistiram na reação do policial à tentativa de assalto, resultando na morte do suspeito. 

Neste último caso, potencialmente haveria a exclusão de ilicitude já que o policial o fez 

no “cumprimento do dever legal” e, portanto, não deveria ser considerado crime. Ainda 

assim, esses casos não foram classificados como “resistência seguida de morte fora de 

serviço”, que seria o equivalente à exclusão de ilicitude e que já constava do extrato de 

publicação. Um extrato das categorias utilizadas na Resolução 516 pode ser verificado 

abaixo. 
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Figura 6 - Extrato de publicação da Resolução SSP 516/2000 

 

Fonte: Resolução 516/00, Diário Oficial do Estado. 

 

No ano de 2013 uma nova resolução, a SSP 143, teve por objetivo disciplinar a 

inserção de dados no Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais. Dentre 

outras ações, a resolução afirma, em seu artigo 5º que “[...] os casos de Lesão Corporal 

Decorrente de Intervenção Policial e de Morte Decorrente de Intervenção Policial, bem 

como o cômputo de vítimas geradas dessas ações, deverão ser contabilizados 

apartadamente, em quadro próprio” (SÃO PAULO, 2013). Já o seu parágrafo único 

afirma que “[...] diversamente, os registros de ocorrências de homicídios dolosos 

atribuídos a policiais em serviço ou fora de serviço, além de classificação própria na 

forma da Res. 516, serão contabilizados conjuntamente com os homicídios dolosos 

previstos na forma da Res. 160” (SÃO PAULO, 2013).  

Desse modo, para não restar qualquer dúvida sobre o cômputo de mortes violentas 

intencionais no Estado, a resolução esclarece as formas como devem ser contabilizadas 

as mortes provocadas por policiais. Segundo o texto da resolução, embora os dados de 
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homicídios praticados por policiais não estejam disponibilizados de forma apartada no 

site da SSP-SP, são somados ao total de homicídios dolosos registrados em território 

paulista (NEME, 2015). A tabela abaixo apresenta a série histórica da Resolução SSP 

516/2000, para facilitar a compreensão dos dados divulgados pela PMESP: 

 
 

Tabela 7 - Série história dos registros de letalidade policial da resolução 516/00 – 

PMESP. Estado de São Paulo, 2001 a 2016 

Ano 

Morte Decorrente 

de Intervenção 

Policial  Homicídio Doloso Homicídio Culposo  

em 

serviço 

fora de 

serviço 

em 

serviço 

fora 

de 

serviço 

fora de 

serviço com 

provável 

excludente 

de ilicitude 

em 

serviço 

fora de 

serviço 

2001 385 134 8 33 0 14 16 

2002 541 132 9 24 0 8 11 

2003 756 112 3 30 0 7 15 

2004 545 78 8 40 0 6 16 

2005 278 19 10 101 0 15 11 

2006 495 15 0 14 84 14 20 

2007 377 14 4 16 67 11 11 

2008 371 21 6 23 89 5 16 

2009 524 0 2 22 114 6 14 

2010 495 0 4 34 92 9 11 

2011 438 0 6 65 97 5 11 

2012 546 0 10 87 73 4 4 

2013 334 0 7 62 171 11 10 

2014 695 0 4 78 152 4 9 

2015 580 170 1 15 34 3 4 

2016 576 242 3 4 1 6 3 
Fonte: Corregedoria da PMESP; Diário Oficial do Estado 

 

A criação dessa nova categoria causou ainda mais confusão à contabilização das 

mortes provocadas por policiais militares, já que os critérios utilizados não foram 

explicitados e a totalidade das estatísticas nunca foi publicada no site da Secretaria de 

Segurança Pública. Em 2015 uma nova alteração foi feita com a Resolução SSP 

40/2015 e os casos classificados na categoria “homicídio doloso fora de serviço*” 

passaram a ser contabilizados como mortes decorrentes de intervenções policiais fora de 

serviço. Assim, a categoria “morte decorrente de intervenção policial fora de serviço”, 

que aparecia zerada desde 2009, passa a ter dados a partir do segundo trimestre de 2015, 

enquanto a categoria “homicídio doloso fora de serviço(*reações)”, criada pela 

Corregedoria da PM em 2006, deixa de ser utilizada e passa a usar as mesmas categorias 
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da Polícia Civil. Para informar as mudanças, a Secretaria de Segurança incluiu em seu 

site uma nota metodológica afirmando que:  

 

Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma 

categoria específica denominada “Homicídio doloso – fora de serviço 

(reações)”, contabilizando somente os casos em que consideravam 

presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos, portanto, os 

homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados 

no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados. A 

partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação 

da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte 

em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial 

militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes 

de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive 

“homicídios múltiplos” e culposos, que são contabilizados nos termos 

da Res. SSP 160. 

 

Após essa mudança, o então secretário de Segurança Pública Alexandre de 

Moraes afirmou à imprensa que: 

 

“[...] Toda morte praticada ou causada por policial civil ou militar, 

fora de serviço, mas que, se entenda, na hora do flagrante que foi ou 

em legítima defesa de terceiro ou própria, o que não constava antes 

[no balanço], ou exercício regular de direito, se não foi considerada 

pelo delegado como homicídio, consta como morte decorrente de 

intervenção policial fora de serviço” (EBC, 2015).  

 

Como exposto na tabela anterior, na prática o que ocorreu foi a exclusão de uma 

categoria que só existia formalmente para a PMESP e seus dados, ao invés de serem 

considerados homicídios fora de serviço com provável excludente de ilicitude*, 

passaram a ser considerados como mortes decorrentes de intervenções policiais fora de 

serviço. 

Essa mudança metodológica teve dois impactos imediatos. De um lado, 

explicitou-se o entendimento da pasta da Segurança Pública em relação aos homicídios 

praticados por policiais fora do horário de serviço, retirando a ideia da intencionalidade 

contida no homicídio doloso e assumindo exclusivamente a legítima defesa; de outro, 

excluiu a categoria que a Polícia Militar tinha criado exclusivamente para si, uma 

excrescência jurídica.  
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Feitas as devidas explicações em relação às mudanças metodológicas nas formas 

de contabilização da letalidade da polícia, resta ainda compreender o impacto que essas 

mudanças ocasionaram nas estatísticas oficiais do Estado. Conforme explicitado 

anteriormente, se até 2013 não estava claramente definido como deveriam ser 

computados os casos de letalidade policial e homicídios dolosos, a Resolução SSP 143 

definiu que casos classificados como morte decorrente de intervenção policial deveriam 

ser contabilizados apartadamente, enquanto os homicídios envolvendo policiais 

deveriam ser somados aos demais homicídios paulistas, constando, portanto, da 

estatística oficial publicada no site da SSP-SP
81

. Assim, as mudanças promovidas em 

2015 deveriam impactar o cômputo dos homicídios, de modo que no ano de 2014 as 

152 vítimas de homicídios dolosos fora de serviço (reações), por exemplo, deixariam de 

ser contabilizadas no total de homicídios e passariam a entrar no cálculo da letalidade 

policial do Estado. No entanto, quando questionados sobre essa alteração metodológica, 

a Secretaria de Segurança Pública se posicionou afirmando que  

 

As mortes decorrentes de intervenções legítimas de policiais em folga 

nunca foram incluídas no cômputo dos homicídios dolosos e 

continuam sendo computadas separadamente. Os homicídios dolosos 

praticados por policiais, seja por meio de chacinas quanto em crimes 

comuns, sempre foram computados na contabilidade mensal e 

trimestral realizadas pela Coordenadoria de Análise e Planejamento 

(CAP) e que servem de base para o cálculo da taxa de homicídios de 

São Paulo. A mudança metodológica da Corregedoria da PM, que 

originou a matéria da Folha, não altera esses dois princípios acima. 

Apenas altera a nomenclatura de mortes decorrentes de ação ou reação 

legítimas de policiais em folga, padronizando-a para o termo utilizado 

hoje pela CAP. O termo anterior era “homicídios dolosos – reações 

com excludente de ilicitude”. O termo atual é “morte decorrente de 

intervenção policial – em folga”. 

 

Ou seja, segundo a nota emitida oficialmente pela SSP, a categoria “homicídio 

doloso fora de serviço (*reações)” sempre foi considerada como “morte decorrente de 

ação legítima fora de serviço”, o que indica, portanto, que deveriam ter sido lançados 

nesta categoria de modo a aparecer na estatística de letalidade policial do Estado. 

                                                 
81

 Segundo a resolução: “[...] os casos de Lesão Corporal Decorrente de Intervenção Policial e de Morte 

Decorrente de Intervenção Policial, bem como o cômputo de vítimas geradas dessas ações, deverão ser 

contabilizados apartadamente, em quadro próprio (...) diversamente, os registros de ocorrências de 

homicídios dolosos atribuídos a policiais em serviço ou fora de serviço, além de classificação própria na 

forma da Res. 516, serão contabilizados conjuntamente com os homicídios dolosos previstos na forma da 

Res 160” (SÃO PAULO, 2013, p. 123).  
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Objeto de matéria da Folha de S.Paulo, o tema provocou grande polêmica ao 

levantar a possibilidade de que a mudança metodológica impactaria as estatísticas de 

homicídio, grande cartão de visitas da gestão da gestão tucana em São Paulo. O 

governo, no entanto, afirmou que as mortes contidas na nomenclatura criada em 2006 

nunca foram contabilizadas nas estatísticas de homicídio doloso, nem após a Resolução 

SSP 143/2013, descumprindo as normas internas. Como resultado, o jornal publicou 

uma nota afirmando que a matéria tinha errado e que não era possível afirmar que a 

mudança metodológica teria impactado as estatísticas de homicídio. Assim, depreende-

se que as 973 mortes registradas entre 2006 e 2015 na categoria homicídio doloso fora 

de serviço* nunca chegaram a ser incluídas na estatística oficial paulista, publicada 

trimestralmente pela Resolução 161/2001 no site da Secretaria de Segurança Pública.  

Para além das vidas perdidas não contabilizadas, o episódio pode ter gerado 

algum impacto no sistema de metas e remuneração variável por desempenho do governo 

do Estado. Desde 2014 o programa intitulado “São Paulo contra o Crime” premia 

policiais com um bônus salarial desde que reduzam os homicídios dolosos (o que não 

inclui a letalidade policial). Como assumidamente parte dos registros de autoria de 

policiais não estavam sendo contabilizados dentro das estatísticas de homicídio doloso – 

ainda que assim constassem nos boletins divulgados no Diário Oficial pela Corregedoria 

da PMESP -, há indícios de que a prática pode ter impacto na estatística oficial de 

homicídios.  

Diante disso, a 4ª Promotoria da Fazenda Pública, decidiu abrir um procedimento 

para apurar se o fato poderia ter impactado o sistema de metas das polícias e gerado 

algum ônus aos cofres públicos por excluir os casos da estatística de homicídio. Esse 

episódio ilustra a tese de Sinhoretto (2014), que afirma que na administração 

institucional de conflitos a dimensão patrimonial sobrepõem-se à preocupação com a 

gestão do uso da violência. Segundo a autora, vivemos em uma sociedade rica e violenta 

que tem se preocupado cada vez mais com os conflitos relacionados à circulação da 

riqueza em detrimento daqueles relacionados ao uso da violência física. Este episódio é 

muito sintomático porque mesmo diante da declaração oficial do Governo do Estado de 

que deixara de incluir em seus relatórios de estatística oficial 973 casos de homicídios 
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praticados por policiais
82

, a preocupação por parte do Ministério Público circunscreveu-

se ao aspecto financeiro. 

Feitas as ressalvas metodológicas e explicitados os limites do que as estatísticas 

contabilizam, refletimos aqui sobre duas variáveis fundamentais para a compreensão 

dessa aparente “confusão” na produção de estatísticas sobre a letalidade pela PMESP. A 

primeira diz respeito a uma reinvindicação das polícias militares de todo o país em 

relação ao que significa o uso da força letal e sua não inclusão no rol de crimes; a 

segunda refere-se ao impacto que teria nas estatísticas oficiais a contabilização desses 

casos dentro do total de homicídios dolosos. 

Em relação ao primeiro ponto, importante dizer que se trata de um debate antigo e 

que guarda relação com a criação do termo “resistência seguida de morte”, nos anos de 

ditadura militar. Embora não exista enquanto uma categoria específica no Código Penal 

e enquadre-se no conceito de homicídio doloso, esses casos são assim classificados para 

proteger o policial já que, em teoria, o agente estatal tem a prerrogativa de uso da força 

letal se necessário. Embora o termo “resistência” suponha um delito por parte da vítima 

da ação policial, diversos países do mundo possuem uma categoria específica para 

incluir as mortes provocadas por ações policiais tidas como legais.  

Segundo a Classificação Internacional de Crimes para Fins Estatísticas do 

Escritório da das Nações Unidas para Crimes e Drogas (Unodc
 
)

83
, quando se verifica 

que o policial fez uso da força letal de forma necessária, apropriada e para proteção da 

vida, o registro estatístico deve assumir a nomenclatura morte decorrente de intervenção 

policial (death due to legal interventions), conforme explicação a seguir: 

 

Death due to legal interventions refers to death inflicted upon a person 

by the police or other law-enforcement agents, including military on 

duty, in the course of arresting or attempting to arrest lawbreakers, 

suppressing disturbances, maintaining order, and other legal action 

when the use of force by law enforcement is necessary to protect life 

(UNODC, 2015, p. 33)
84

. 

                                                 
82

 FERRAZ L, PAGNAN, R. Governo de SP omitiu 973 mortes por policiais de balanços oficiais. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 14 nov. 2015. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1706424-gestao-alckmin-omitiu-973-mortes-por-

policiais-de-balancos-oficiais.shtml>. Acesso em: 15 jan. 2018 
83

 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_final-2015-

March12_FINAL.pdf . Acesso em 10 de setembro de 2017. 
84

 A morte decorrente de intervenção legal refere-se à morte infligida a uma pessoa pela polícia ou por 

outros agentes responsáveis pela aplicação da lei, incluindo militares em serviço, no decurso de uma 

prisão ou tentativa de prisão, de infração de leis, suprimindo distúrbios, manutenção da ordem e outras 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_final-2015-March12_FINAL.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_final-2015-March12_FINAL.pdf
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Já os casos em que se verificar excessos e o policial usar da força letal além do 

necessário devem ser registrados como “morte resultante de excessivo uso da força por 

agente estatal”, conforme depreende-se do trecho a seguir:  

 

Killings caused by excessive use of force by law enforcement: death 

as a result of the use of force by law enforcement or other state 

officials that exceeded the limits, set by national and international 

standards, of what is strictly necessary and required for the 

performance of their duty” (UNODC, 2015, p. 33)
85

. 

 

Quadro 1- Delitos com resultado morte e sua classificação de acordo com a 

Classificação Internacional de Crimes para Fins Estatísticas 

 

 
Fonte: UNODC, 2015. 

 

Verifica-se que, embora exista uma recomendação internacional, os conceitos são 

muito vagos e geralmente não explicitam o que é o uso desnecessário ou 

desproporcional da força letal, ou mesmo quando ele é necessário. O caráter subjetivo 

dessas ações também fica patente nos documentos que regulam o uso da força pelas 

polícias, no âmbito da ONU e no Brasil. Isso torna ainda mais difícil a avaliação do 

                                                                                                                                               
ações legais em que o uso da força pelo agente responsável pelo cumprimento da lei é necessário para 

proteger a vida (tradução nossa). 

85
 Homicídios causados pelo uso excessivo da força por agente estatal responsável pela aplicação da lei: 

A morte como resultado do uso da força por parte da lei ou de outros funcionários estaduais que 

excederam os limites estabelecidos por padrões nacionais e internacionais do que é estritamente 

necessário e exigido para o desempenho de seus deveres (tradução nossa). 
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público externo de qualquer ação com resultado morte envolvendo policiais. Ainda 

assim, a recomendação é de que as ações cujo uso da força letal foi legítimo sejam 

incorporadas a uma categoria, ao passo que nos casos em que se verifique excessos seja 

classificado em outra, o que não ocorre em São Paulo ou no Brasil. 

No Brasil esse debate encontra-se no Congresso Nacional há anos, desde que o 

deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) propôs o PL 4.471/2012, que trata da 

impossibilidade de ações letais praticadas por policiais serem classificadas como autos 

de resistência/resistência seguida de morte e determina a obrigatoriedade de instauração 

de inquérito para apuração de todos os casos. Em parecer sobre esse PL, a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo afirma que o projeto de lei tem por objetivo “[...] 

aperfeiçoar as investigações criminais nos casos de mortes decorrentes de intervenção 

policial, evitando que maus profissionais se valham da prerrogativa do uso da força para 

realizar execuções sumárias e, principalmente, permitindo que tais desvios sejam 

devidamente constatados e punidos pelas autoridades competentes” (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014, p. 14). Mas sugere alguns 

aperfeiçoamentos ao texto. 

Embora o PL esteja pronto para votação na Câmara, tem sido bloqueado em 

função do lobby das polícias, a chamada “bancada da bala”, que se opõe radicalmente 

ao projeto. Segundo o deputado João Campos (PSDB-GO), delegado da Polícia Civil, a 

aprovação do PL terá como consequência a inibição da atuação policial: “Há uma outra 

lógica por trás disso, de você criar mecanismos que amarram e amedrontam o policial. 

Ora, nós já temos uma criminalidade agigantada no Brasil e os dados da violência 

contra o policial são significativos.”
86

 Sob esta perspectiva, o uso da força letal pelas 

polícias seria apenas uma reação à violência do crime e mecanismos de controle de uso 

da força direcionados à polícia ocasionariam em maior risco para os policiais. Mas 

conforme apresentado no capítulo 1, não obstante a redução dos homicídios dolosos e 

dos homicídios de policiais tanto em serviço quanto fora, a letalidade policial em São 

Paulo permaneceu ascendente, na evidência que este argumento é no mínimo frágil. 

Para além das disputas sobre a letalidade policial ser considerada crime ou não, a 

questão de fundo no contexto paulista é que, ao longo do tempo e do processo de 

                                                 
86

 PROJETO DO AUTO DE RESISTÊNCIA ESTÁ PRONTO PARA SER VOTADO NA CÂMARA. 

Câmara Notícias, Brasília, 5 dez. 2014. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/478917-PROJETO-DO-AUTO-DE-

RESISTENCIA-ESTA-PRONTO-PARA-SER-VOTADO-NA-CAMARA.html>. Acesso em: 4 nov. 

2015.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/478917-PROJETO-DO-AUTO-DE-RESISTENCIA-ESTA-PRONTO-PARA-SER-VOTADO-NA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/478917-PROJETO-DO-AUTO-DE-RESISTENCIA-ESTA-PRONTO-PARA-SER-VOTADO-NA-CAMARA.html
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redução dos homicídios no estado de São Paulo, não contabilizar as ocorrências de 

MDIP dentro da estatística de homicídio passou a ser vantajoso, já que a letalidade da 

polícia não apresentou redução. Para efeitos de comparação, apresentamos a seguir dois 

cenários: o gráfico 11 segue a estatística oficial, sendo que as colunas apresentam os 

números de homicídios dolosos registrados entre 1996 e 2016, e a linha o número de 

mortos pelas polícias no mesmo período; no gráfico 12 a primeira linha repete a 

estatística oficial de homicídio doloso, mas a segunda considera a soma dos casos de 

homicídio dolosos e mortes decorrentes de intervenção policial. 

 

Gráfico 11 - Cenário 1: Homicídios dolosos e Mortes decorrentes de intervenções 

policiais em números absolutos, Estado de São Paulo. 1996 a 2016 

 
Elaboração da autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

 

 

O Gráfico 12 demonstra que no início da série histórica ambas as curvas quase se 

encontravam e passam a se distanciar com passar o tempo e a redução dos homicídios.  

 

Gráfico 12 - Cenário 2: Homicídios dolosos e soma dos homicídios dolosos e MDIP, 

em números absolutos. Se os homicídios contabilizassem as MDIPs. Estado de São 

Paulo, 1996 a 2016 
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Elaboração da autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

 

O gráfico 13 mostra a variação em termos percentuais na taxa de homicídios 

quando consideradas as mortes provocadas por policiais dentro das estatísticas oficiais. 

Se em 1996 essa diferença era de apenas 2,8%, em 2016 ela chega a 24,3%, valor muito 

significativo e que impacta o discurso governamental de redução da violência letal. 

 

Gráfico 13 - Taxas de homicídio doloso, taxa de HD+MDIP e variação em % 

 

Elaboração da autora a partir dos dados da CAP/SSP. 
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Os gráficos demonstram que embora o Estado de São Paulo tenha de fato 

verificado uma redução substancial nos homicídios dolosos a partir dos anos 2000, a 

não reversão dos índices de letalidade policial implicou que se os mesmos fossem 

contabilizados dentro da estatística oficial de homicídio, ocasionariam um impacto 

significativo. A tabela 8 apresenta a proporção da letalidade policial em relação aos 

homicídios dolosos no período de 1996 a 2016 e indica que este valor passou de 2,8% 

para 24,3%. 

 

Tabela 8 – Homicídios dolosos, mortes decorrentes de intervenções policiais e 

proporção da letalidade policial em relação aos homicídios. Estado de São Paulo, 1996 a 

2016 

 Homicídios 

dolosos 

MDIP Proporção 

letalidade 

em relação 

aos 

homicídios 

1996 10233 286 2,8 

1997 10567 271 2,6 

1998 11861 351 3,0 

1999 12.818 392 3,1 

2000 12.638 595 4,7 

2001 12.475 605 4,8 

2002 11.847 762 6,4 

2003 10.954 915 8,4 

2004 8.753 663 7,6 

2005 7.076 329 4,6 

2006 6.057 660 10,9 

2007 4.877 505 10,4 

2008 4.432 520 11,7 

2009 4.564 663 14,5 

2010 4.325 609 14,1 

2011 4.193 578 13,8 

2012 4.836 655 13,5 

2013 4.443 540 12,2 

2014 4.293 881 20,5 

2015 3.758 832 22,1 
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2016 3.521 856 24,3 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CAP/SSP. 

  

Esse debate em torno das estatísticas relacionadas a intervenções policiais tem 

sido protagonizado pelos Estados Unidos, tema que voltou com força à agenda pública 

após a morte de Michael Brow na cidade de Ferguson (Missouri) em 2014
87

. Sherman e 

Langworthy afirmam que uma das dificuldades relacionadas à contabilização de 

homicídios praticados por policiais nos Estados Unidos se deve ao fato de que a maioria 

da população norte-americana, à época, acreditava que essas ocorrências não eram 

crime. Isso foi verificado por meio de um survey de 1969 no qual 57% da população 

afirmava que ocorrências com “vítimas de tiros da polícia” não deveriam ser 

consideradas crime. Diante desse impasse, e de ao menos quatro diferentes fontes para 

tentar mensurar o fenômeno – registros de óbitos, registros policiais, relatórios do FBI e 

matérias de jornal –, o autor concluiu que todas as fontes possuíam significativas 

limitações (SHERMAN, LANGWORTHY 1979). 

Cerca de 40 anos depois o debate permanece nos Estados Unidos, mas conta hoje 

com o envolvimento ativo da sociedade civil e da imprensa. Após o escândalo 

envolvendo a morte do jovem Michael Brow o jornal The Guardian criou o projeto 

“The Counted” para monitorar e contabilizar todos os mortos em decorrência de ações 

de policiais em território norte-americano e contar as histórias dos episódios a partir de 

outras narrativas que não exclusivamente a versão policial. A página do projeto justifica 

sua criação em função da incapacidade do governo dos EUA de registrar o número de 

mortes em decorrência de ações de policiais. Segundo a publicação, o FBI “[…] runs a 

voluntary program through which law enforcement agencies may or may not choose to 

submit their annual count of ‘justifiable homicides’, which it defines as ‘the killing of a 

felon in the line of duty’”
88

. O levantamento produzido pelo projeto revelou um total de 

                                                 
87

 Em 9 de agosto de 2014, o jovem negro, de 18 anos, foi morto a tiros por um policial branco. A morte 

de Brown, que estava desarmado no momento da abordagem, provocou uma série de protestos em 

Ferguson, que durou semanas e envolveu confrontos entre manifestantes e policiais. Do episódio emergiu 

o movimento Black Lives Matter (vidas negras importam), que tem concentrado seu trabalho no 

relacionamento entre as comunidades negras e as forças policiais em vários Estados norte-americanos. 

FERGUSON FAZ SILÊNCIO NO ANIVERSÁRIO DA MORTE DE JOVEM NEGRO. BBC Brasil, 9 

ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150809_aniversario_ferguson>. Acesso em: 26 fev. 

2016. 
88

 Em tradução livre: “desenvolve um programa voluntário através do qual as agências de aplicação da lei 

podem ou não escolher apresentar sua contagem anual de "homicídios justificáveis", que inclui "a morte 

de um criminoso por um agente da lei no cumprimento do dever legal". The Counted – People killed by in 
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mortes em ações policiais 160% superior ao registrado pelo FBI, conforme apresentado 

no capítulo 1.  

O caso brasileiro encontra muitos paralelos com o norte-americano, seja pela 

dificuldade de contabilização dos registros oficiais, seja pela percepção da população 

em relação à legitimidade das ações letais de autoria de policiais. 

 

4.2 NARRATIVAS BUROCRÁTICAS INCRIMINADORAS 

Os pesquisadores dedicados ao estudo da violência policial têm mostrado que os 

documentos oficiais produzidos pelos policiais envolvidos nas ocorrências letais contam 

com narrativas que pretendem imputar às vítimas da ação policial a responsabilidade 

por algum tipo de crime, mecanismo utilizado para legitimar as ações dos representantes 

do Estado (CANO, 1997; MISSE et al, 2013; KRASKA E KAPPELER, 1995).  

Estudo coordenado por Misse no Rio de Janeiro observou que algumas 

estratégias são adotadas pelos policiais envolvidos nos casos de “auto de resistência” 

como forma de garantir seu arquivamento (MISSE et al, 2013). A mais importante diz 

respeito à caracterização moral da vítima que, ao ser construída como um sujeito 

criminoso, aumenta a probabilidade de que a ocorrência seja considerada legal. Este 

processo é descrito por Misse (2010) como uma das facetas do fenômeno denominado 

de sujeição criminal, processo pelo qual vários tipos de subjetivação processam um 

sujeito tido como não democrático, não voltado ao bem comum. Nesta perspectiva, o 

sujeito criminal é produzido pela ação policial, pela moralidade pública e pelas leis 

penais e, tido como criminoso, é aquele cuja morte ou desaparecimento pode ser 

desejado e a quem se reservam as piores punições. Ao serem descritas como elementos 

perigosos, meliantes ou bandidos, as vítimas da ação policial via de regra são vinculadas 

a algum tipo de prática criminosa no momento anterior a seu homicídio, o que 

justificaria o ato praticado pelo policial.  

Em estudo produzido nos Estados Unidos, Kraska e Kappeler (1995) afirmam 

que os casos de abusos policiais ocorrem mais frequentemente com pessoas cuja 

imagem é compreendida como de baixa credibilidade social. No entanto, na perspectiva 

dos autores isso estaria vinculado ao fato de que os policiais direcionariam suas ações a 

sujeitos cuja moral é questionável justamente por saberem que nestes episódios não 

                                                                                                                                               
the US. Disponível em: https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2015/jun/01/the-counted-

police-killings-us-database. Acesso em: 10 set. 2017. 
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seriam denunciados. Ou seja, o foco não estaria na criminalização do indivíduo para 

justificar a ação policial, e sim que a ação policial seria estrategicamente direcionada 

para indivíduos cujas características representam aspectos socialmente compartilhados 

do que seria o indivíduo criminoso. 

O estudo coordenado por Misse demonstrou uma narrativa-padrão nos casos de 

“autos de resistência” no Rio de Janeiro, o que aponta para o compartilhamento de um 

senso comum sobre as práticas policiais e sobre a forma de narrá-las oficialmente. 

Haveria, portanto, uma tendência entre os operadores policiais de construir a 

legitimidade da ação em seus relatos; relatos que, antes de tudo, compõem estruturas 

sociais que perpassam as práticas rotineiras da polícia e evidenciam um consenso tácito 

sobre os mecanismos de administração de conflitos e a percepção sobre as mortes que 

deles resultam (MISSE et al, 2013, p. 52).  

William Waegel já encontrara os mesmos resultados no início dos anos 1980 nos 

Estados Unidos em uma pesquisa que analisou os registros de 479 tiroteios na 

Philadelphia a partir dos discursos dos policiais envolvidos. Em um texto publicado em 

1984 na Social Problems o autor mostra que além das normativas que orientam o 

trabalho policial, eles tendem a compartilhar de uma série de crenças e justificativas que 

dão sentido à sua prática, o que inclui as justificativas para matar cidadãos no que eles 

chamam “estrito cumprimento do dever legal”.  

Uma pesquisa coordenada por Guaracy Mingardi no âmbito do edital “Pensando 

o Direito”, parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça e o IPEA, detectou esse 

mesmo processo de incriminação das vítimas da ação policial nos Estados da Bahia e do 

Sergipe. No caso sergipano, entanto, as evidências coletadas nos históricos das 

ocorrências diferenciam-se significativamente das narrativas-padrão encontradas nos 

estudos realizados em Estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Isto porque o histórico 

dos boletins de ocorrência dos casos de “resistência” é composto das narrativas de um 

parente de 1º grau da vítima, e não do relato dos policiais envolvidos na ocorrência. Se a 

princípio este fato deveria ser tomado como um importante determinante das histórias 

que serão contadas naqueles documentos, para nossa surpresa o mesmo processo de 

incriminação da vítima surgiu, conforme relato abaixo: 

 

A noticiante informa que na manhã de hoje tomou conhecimento de 

que o seu filho de nome Luis, de 17 anos de idade, havia saído da 
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Cidade de Itaporanga D`Ajuda, onde morava com o pai, em 

companhia de alguns amigos e quando praticavam assalto foram 

abordados pela Polícia, reagiram, sendo que no tiroteio Adriano foi 

alvejado e morto; Que o fato ocorreu no Bairro Santa Maria, nesta 

Cidade; Que seu filho, assim como os que o acompanhavam, estavam 

viciados em Crack. Pelo exposto, pede a atenção que o caso requer. 

(Boletim de Ocorrência do Estado de Sergipe). 

 

O relato acima foi realizado por uma mãe, em uma delegacia de polícia do 

interior de Sergipe. Ao registrar o boletim de ocorrência, ela afirma que o filho cometia 

um crime, complementando ainda com a informação de que o mesmo era dependente 

químico e, neste contexto, foi vítima de uma ação policial. O trecho em destaque parece 

evidenciar uma apropriação do discurso dos operadores do sistema de segurança pública 

pelos próprios familiares das vítimas, que constroem em suas narrativas a legitimidade 

da ação policial. Esta é uma evidência não apenas dos consensos tácitos em torno de 

como administrar conflitos no Brasil, mas também da percepção daqueles mais 

atingidos pela violência letal em torno dos mecanismos utilizados pelas polícias para 

conter o crime e a violência. Sugere-se, portanto, não apenas uma criminalização da 

vítima, mas implicitamente as justificativas morais de que as vítimas mereceram.  

Para neutralizar as consequências dos seus atos, segundo Gresham Sykes e 

David Matza (1957), os policiais utilizariam recorrentemente algumas justificativas 

moralmente aceitas para cada tipo de situação. Em geral, explicam suas atitudes como 

respostas necessárias dentro de um contexto específico, ou seja, seriam meras reações a 

provocações anteriores. Assim, são cinco as justificativas mais comuns: a) “eles me 

fizeram fazer isto; b) “nenhum inocente saiu ferido”; c) “eles mereceram isto”; d) “eles 

não sabem de nada”; e) “proteja a si mesmo”. 

No entanto, segundo os autores, as justificativas para o desvio em geral são 

adaptadas para grupos específicos, levando em conta o que seria aceitável e 

compreensível para aquelas pessoas. Assim, é prerrogativa para o desvio a capacidade 

de justificar e racionalizar suas ações. Em geral a justificativa acaba invocando o 

“medo”, seja enquanto medo do crime (como algo mais genérico e que ameaça a todos), 

seja como o medo que o policial sente por conta especificamente de sua ocupação. 

Nesse sentido, a imagem do cidadão vitimizado por um desvio pessoal é construída de 

forma negativa, como “o criminoso”, o “usuário de drogas” – porque essas 

características legitimariam a ação dos policiais. Então, o que é aceito como justificativa 

pela população passa a ser reiteradamente utilizado pelos policiais para justificar 
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desvios do mesmo tipo, fazendo do elemento perigoso o jovem negro, residente das 

periferias. O próximo relato é igualmente revelador da construção da vítima da ação 

policial como elemento perigoso e criminoso, novamente narrado por um familiar. 

 

Relata o noticiante que no local, hora e data acima descritos, que seu 

filho, João, 21 anos, foi morto em uma troca de tiros com a polícia que 

realizava uma operação no local. Que José já havia cumprido pena no 

presídio e estava em liberdade provisória. Que o mesmo, segundo a 

noticiante, era usuário de drogas e cometia assaltos. Diante dos fatos, 

solicita providências a autoridade competente. (Boletim de ocorrência 

do Estado de Sergipe). 

 

Trata-se de um registro elaborado por um pai que, embora não saiba as 

circunstâncias exatas da morte do filho, faz constar que o mesmo estava em liberdade 

provisória, era dependente químico e que continuava a cometer crimes. Nancy Cardia 

(1995) argumenta que os elementos discursivos geralmente acionados para distinguir 

criminosos dos demais constituem um mecanismo de exclusão moral. Segundo a autora, 

a não indignação de parcelas significativas da população em relação às graves violações 

de direitos é um indicativo de um processo coletivo de desativação dos mecanismos de 

autocontrole moral. Esta exclusão ocorre quando pessoas que geralmente obedecem e 

respeitam as leis toleram ações brutais contra determinados indivíduos ou grupos 

(DEUTSCH, 1990 apud CARDIA, 1995) e, por conseguinte, estes grupos são colocados 

fora da comunidade moral e as relações com eles não mais envolvem os princípios de 

justiça. Assim, tolera-se que determinados segmentos sejam vítimas de ações letais ou 

de tortura, como se não estivesse em jogo uma violação das regras da justiça ou, ainda, 

como se este tipo de conduta fosse necessária. No limite, as narrativas construídas por 

familiares em busca de justificativas para sua morte parecem um perverso quadro de 

reprodução de exclusão moral, ainda que possivelmente motivados pelos policiais 

responsáveis pelos registros. 

No caso paulista, a análise dos boletins de ocorrência de morte decorrente de 

intervenção policial também apresenta elementos incriminadores das vítimas conforme 

os estudos citados, mas se nos casos anteriores a incriminação da vítima tem relação 

com sua conduta pregressa – envolvimento com o crime, com a droga, passagem pelo 

sistema prisional -, no caso paulista chama a atenção a quantidade de elementos que 

remetem às características físicas e tatuagens dos mortos, conforme trecho a seguir.  
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O adolescente infrator/vítima Y, era do sexo masculino, cor parda, 

cabelo preto carapinha, tinha aproximadamente 1,80 de altura, peso 

aproximado de 75 kg, tinha uma tatuagem na mão esquerda de Nossa 

Senhora e uma carpa tatuada na perna esquerda e nas costas tatuado 

Maria de Fátima (Boletim de ocorrência de MDIP, São Paulo, 2014). 

 

A passagem apresenta as características físicas de um adolescente morto pela 

polícia, considerado “infrator/vítima”, um jovem negro, magro e com diversas 

tatuagens. Seu cabelo é descrito como carapinha, o que segundo o dicionário Aurélio é 

sinônimo de “pixaim”, sendo ambos os termos pejorativos para descrever o cabelo 

crespo e lanoso da população negra. As tatuagens listadas procuram demonstrar a 

conexão do morto com o crime, já que possui uma tatuagem de carpa.  

Os policiais entrevistados no presídio Romão Gomes narraram com frequência a 

conexão entre determinadas tatuagens e o envolvimento com o universo do crime, em 

especial com o PCC. Um dos entrevistados, um ex-policial de Tática, contou que nas 

horas vagas costumava alimentar uma pasta que continha informações sobre os 

suspeitos da região do Batalhão em que atuava, o que incluía fotos tiradas com seu 

próprio celular, endereço dos suspeitos, informações relacionadas a crimes que já 

tinham cometido e a descrição das tatuagens. Segundo o entrevistado, o “conhecimento 

sobre as tatuagens reforça o tirocínio e aumenta suas prisões”. 

A próxima passagem também apresenta com detalhes as características do morto, 

considerado novamente como autor e vítima da ocorrência. Descrito como um indivíduo 

portador de “diversas tatuagens”, são as de palhaço, carpa e coringa aquelas que 

representam seu vínculo com o crime organizado. Chama a atenção que a vítima está 

nua no hospital para onde foi levada e chegou já morta, mas os policiais analisam o 

cadáver detalhadamente para garantir que o boletim de ocorrência contenha o máximo 

de informações possíveis sobre as características físicas do morto. 

 

Autor/vítima identificado como sendo X, era do  sexo masculino, cor 

branca, aproximadamente 1,80 m de altura, 80 Kg, idade de 28 anos, 

cabelo crespo, da cor castanho escuro, comprimento médio, tinha 

diversas tatuagens espalhadas pelo corpo (braço esquerdo Jesus, ante 

braço esquerdo um tribal, pulso esquerdo escrito Eduardo Vitoria, na 

mão esquerda uma caricatura, na coxa esquerda um palhaço, na perna 

esquerda uma carpa, um dado e um tubarão, um tribal no pé esquerdo, 
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braço direito a morte, coxa direita um coringa, na perna direita um 

palhaço e uma foice da morte, no pé direito uma aranha, no peito uma 

carpa e na barriga um crucifixo). Estava nu na maca do Pronto 

Socorro do Hospital do Campo Limpo, sendo observado que no corpo 

havia quatro ferimentos péfuros-contusos no tórax e dois nas costas 

(Boletim de ocorrência de MDIP, São Paulo, 2013). 

 

 

Também chama a atenção na passagem descrita que os policiais afirmem que o 

corpo tinha quatro ferimentos por arma de fogo no tórax e dois nas costas, o que indica 

no mínimo um certo descontrole dos policiais envolvidos na ocorrência. Se os primeiros 

tiros foram os direcionados às costas, trata-se de uma execução; se os primeiros 

ferimentos provocados foram os do tórax, qual a razão para que o morto tenha outras 

duas perfurações nas costas? 

Outro policial entrevistado no Romão Gomes falou sobre o significado das 

tatuagens, que poderiam indicar inclusive a posição dentro da hierarquia do crime, 

constituindo aspecto importante para o policial que atua na ponta. 

 

A história da carpa é de que ela nada contra a corrente no rio para 

chegar até o ponto alto, o ponto mais alto é a liderança dentro do 

crime. Quando chega lá em cima ela ganha o poder do dragão. Então a 

carpa subindo é a que está em busca da liderança, a descendo é a que 

já alcançou. Em geral a que desce tem uma cara brava, a que sobe não. 

Palhaço saindo da caixa é 157, palhaço também pode ser matador de 

policial (João, ex-policial militar). 

 

Verifica-se que as descrições dos boletins de ocorrência trazem signos corporais 

das vítimas das ações policias que por si só comunicam a suspeita, relacionando o 

indivíduo ao perigo social em uma intercambiação entre tipos sociais – no caso jovens 

com traços afrodescendentes – e incriminação individual – autor/vítima, tatuagens que 

remetem ao universo criminal, dentre outros (MISSE, 1999). 

O estudo de Waegel (1984) identifica duas perspectivas que influenciam na 

decisão do policial de atirar em um suspeito e que se relacionam diretamente à forma 

como ele justifica a ação. A primeira é o que ele chama de prospective neutralization, 

que influencia na sua decisão de utilizar da arma de fogo e baseia-se na crença policial 
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na utilização da força letal, e que em geral difere do que diz a legislação. Aqui a lei 

pode ser ignorada quando os policiais sentem que ela é ineficaz e aplicam o que Sykes e 

Matza (1957) chamam de “techniques of neutralization”. As técnicas de neutralização 

consistem em uma série de justificativas construídas pelos policiais contra certos grupos 

e circunstâncias para legitimar sua ação. Trata-se de valores compartilhados que 

entendem que aquela ação “não foi equivocada” ou que “o policial foi obrigado a”, mas 

isto em geral é direcionado a grupos muito específicos. Como foi verificado nas 

passagens extraídas dos BOs, as referências a determinados tipos de tatuagem e 

características físicas das vítimas aparecem de fato como componentes importantes na 

construção do sentido da ação.  

A segunda perspectiva analisada são os “retrospective accounts”. O autor define 

accounts como “vocabulários socialmente aprovados para reduzir ou aliviar a 

responsabilidade do policial, assim como para neutralizar um ato ou sua consequência 

quando a conduta é questionada” (WAEGEL, 1984, p. 150). Nesta perspectiva, o 

policial envolvido na morte de um cidadão explica a ação dizendo que “não teve outra 

escolha” ou “era eu ou ele”, de modo que possivelmente nenhuma outra explicação 

adicional será necessária. Isso seria parte do frame policial, que compartilham dos 

mesmos valores e regras e tendem a ser compreensivos uns com os outros em temáticas 

relacionadas a natureza do trabalho policial e uso da força. Essa perspectiva também é 

amplamente verificada na análise dos BOs em São Paulo, como pode ser visto nas três 

passagens destacadas a seguir: 

“visando proteger a si e aos demais Policiais, revidou de forma 

proporcional a injusta agressão e efetuou um único disparo na direção 

dos marginais, abrigando-se logo em seguida”.    

 

“... e deu voz de prisão ao meliante e no momento em que ele virou de 

lado e efetuou o disparo, resistindo à ação policial, o Policial Militar, 

visando defender-se da injusta agressão atual, efetuou um disparo com 

sua pistola de trabalho” 

 

 “Durante a empreitada criminosa, a vítima soldado Y, usando de 

meio moderado, repeliu a injusta agressão então atual, contra direito 

seu por duas vezes, reagindo ao roubo e alvejando os dois indigitados 
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com projéteis, disparados com arma de fogo que tem posse em razão 

de ser policial militar... reputa-se que a conduta dos dois 

desconhecidos se amolda à figura típica do delito de roubo, e a vítima 

da ameaça Y, durante a ação delituosa, reagiu à injusta agressão dos 

roubadores, efetuando disparos de arma de fogo e alvejando-os  

produzindo ferimentos que culminaram na morte de ambos... no 

tocante à conduta da  vítima, vislumbra-se, que sua atitude está 

albergada por verossímil descriminante de legítima defesa à injusta 

agressão contra sua vida, ao repelir a conduta delituosa”. 

 

Verifica-se que os policiais aplicam a mesma explicação ao mais variado leque 

de ocorrências, destacando que a ação foi em legítima defesa, que ele precisou reagir à 

injusta agressão e que fez uso da força de forma proporcional. Ou seja, a narrativa sobre 

o confronto do ponto de vista dos policiais sempre preenche todos os requisitos legais 

para o uso da força letal, reforçando que esta foi proporcional a agressão dos 

criminosos. 

A leitura das narrativas dos BOs também indica que a maioria das ocorrências de 

supostos confrontos acontece durante a perseguição a algum veículo furtado ou 

roubado, ou mesmo diante da suspeita de que o seja. Parte delas inicia-se com chamada 

do Copom, mas muitas decorrem do tirocínio policial, que desconfiam de um veículo e 

iniciam a perseguição quando este não obedece a ordem de parada. Isso significa dizer 

que a grande maioria dos casos de resistência decorrem da intervenção dos policiais 

durante crimes contra o patrimônio, o que por si só é questionável.  

Pelo que foi apurado, o preenchimento dos boletins de ocorrência é uma resposta 

procedimental, mecanizada, administrativa e que faz parte do cotidiano dos policiais 

envolvidos nestes casos, constituindo um importante instrumento para garantir que os 

policiais não sejam acusados de nenhum crime, mas também como uma forma de 

legitimar estas ações dentro do sistema de justiça criminal, já que o BO é o documento 

que vai gerar o inquérito policial. Os policiais entrevistados frequentemente reforçaram 

a importância desses depoimentos como “uma cobertura nossa”, sendo necessário 

indicar “qual atitude o criminoso cometeu ao ser abordado e quais tatuagens tinha” 

como forma de resguardar os policiais em um eventual processo. Nesta perspectiva, 
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mais do que o crime que o indivíduo cometeu, o que ele representa parece ser um 

elemento definitivo para sua incriminação. 

Essa narrativa burocrática mostra-se, portanto, como um elemento importante 

quando os policiais se veem envolvidos em uma ocorrência de resistência. Assim, a 

burocracia do preenchimento do BO não é apenas um instrumento técnico ou requisito 

legal, mas serve como eixo central de uma determinada ordem tal qual como os 

simulacros. Os simulacros são unidades sociais que perdem o referencial, neles o 

sentido não é dado pelo real e sim pela sua operacionalidade, criando uma imagem sem 

correspondência com a realidade (BAUDRILLARD, 1976). O simulacro distorce a 

realidade, fazendo com que o que seja considerado no jogo é a significação do valor das 

coisas. Nos BOs isso se torna explícito na medida em que as narrativas dos policiais 

sobre a morte de suspeitos são pautadas por esquemas de significação moral que servem 

para ratificar a ação policial. Assim, o simulacro funciona como um dispositivo de 

defesa, como uma máscara que pertence a um jogo que acontece no mundo das 

aparências e em atendimento a um serviço que deve permanecer oculto (LIMA, 2018; 

FREITAS, 2013).   

 

4.3 MÍDIAS SOCIAIS E NOVAS POSSIBILIDADES PARA COMUNICAR 

 

Um elemento identificado como importante instrumento na busca da legitimação 

de práticas entre os policiais são as postagens nas mídias sociais como Facebook, 

Instagram e YouTube. Pesquisas recentes indicam que a circulação de notícias sobre 

crime e violência urbana sofreu um enorme impacto a partir da ampliação no acesso à 

internet e das mídias sociais, que saltou de 17% da população em 2005 para 65,9% em 

2017 (NUNES, 2017). 

Estudo produzido pelos pesquisadores do Cesec/UCAM realizou um balanço da 

produção de notícias sobre violência e segurança pública na última década e mostrou 

que a imprensa tradicional continuou focalizando sua cobertura nos bairros mais nobres, 

ao passo que grande parte da população recorre às mídias sociais, em especial o 

Facebook, como forma de buscar outras informações relevantes para o seu cotidiano 

(RAMOS, PAIVA, NUNES, 2017). 

No universo policial a democratização do acesso à internet também impactou 

sensivelmente na forma como os policiais se relacionam com as novas mídias e com a 
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população, dando aos policiais que operam no nível de rua como praças ou oficiais nos 

primeiros estágios de carreira a possibilidade de construírem eles próprios os sentidos 

em torno de suas práticas e narrar o cotidiano de trabalho a partir de seu próprio olhar. 

Nesse contexto, é possível afirmar que a forma como temas relacionados ao crime 

e a violência são comunicados e discutidos pela sociedade têm passado por uma 

transformação na medida em que as mídias sociais servem como um instrumento que 

faz de qualquer cidadão um potencial comunicador e consumidor de notícias, e do 

policial um ator que detém informações privilegiadas sobre o território em que atua. 

Se o crime e a violência são historicamente temas presentes na cobertura da 

imprensa no Brasil, até meados dos anos 1990 os mecanismos disponíveis para 

comunicar estes fenômenos restringiam-se a rádio, jornais impressos e televisão. Nesse 

período, importantes comunicadores aderiram ao discurso de que “bandido bom é 

bandido morto”, enfocando em seus programas e espaços nos jornais o grave problema 

da violência como se este fosse resultado do engajamento estatal em políticas de 

respeito aos direitos humanos (MINGARDI, 1992; CALDEIRA, 2001). Um dos 

maiores ícones deste processo em São Paulo foi o radialista Afanasio Jazadji, altamente 

envolvido no combate à política de respeito aos direitos humanos que o governo 

Montoro tentou implantar (BUENO, 2014).  

Como foi apresentado no capítulo 2, a democratização do país nos anos 1980 

ocorreu ao mesmo tempo em que um expressivo crescimento dos crimes violentos, o 

que resultou tanto na associação de que os crimes passaram a ser cada vez mais 

constantes em função de um excesso de direitos previstos na Constituição, assim como 

em reinvindicações cada vez mais frequentes por parte da população de políticas de 

segurança duras, capazes de dar respostas a crescente sensação de insegurança da 

sociedade. A plataforma política de diversos candidatos desde os anos 1980 têm sido a 

ideia do enfrentamento violento ao criminoso, constando das propostas de Paulo Maluf, 

que pretendia limpar as ruas da cidade de São Paulo com a ação da Rota, de Quércia 

com a proposta de caça aos bandidos e de Fleury quando naturalizava o número de 

mortos nas ações policiais como consequência do combate ao crime (BUENO, 2014). 

Esse discurso sem nenhum tipo de constrangimento voltou à tona com força com o pré-

candidato à presidência Jair Bolsonaro, que recorrentemente sustenta que uma polícia 

que mata é sinônimo de eficiência para a política de segurança pública. 

Trottier e Fuchs afirmam que temas como crime e polícia servem como 

precedentes da formação de uma ideologia conservadora que prega que a redução da 
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violência só pode ser alcançada com medidas duras, pautadas no punitivismo 

exarcebado, tal como com o aumento de prisões e até a pena de morte (TROTTIER; 

FUCHS, 2011). 

Ao longo dos anos 1990 e 2000 a grande imprensa mudou sua cobertura sobre 

crime e violência no Estado de São Paulo e, ainda que existam diversos programas 

sensacionalistas que reivindicam a violência por parte da polícia, veículos grandes 

tornaram-se muito críticos da atuação policial, servindo inclusive como instrumento de 

controle externo. Um exemplo do tipo foi apresentado no capítulo 1 quando da morte de 

um dentista negro em uma abordagem policial, que resultou em escândalo e forçou a 

redução na letalidade da polícia. 

Essa perspectiva crítica, a ampliação do acesso da população aos smartphones e a 

capacidade de disseminação das notícias com a internet e as novas mídias sociais 

pressionam cada vez mais os policiais e a corporação, demandados o tempo todo a 

prestarem contas sobre suas ações. Mas assim como estas ferramentas servem a 

sociedade de modo mais amplo, passam também a fazer parte do repertório dos 

policiais, que veem nelas a possibilidade de mostrar a realidade policial (RAMOS, 

PAIVA, 2009). 

A pesquisa observacional realizada em páginas públicas de policiais militares 

mostrou que estes atores contam com um expressivo número de seguidores em suas 

redes, alguns com mais de um milhão de pessoas. Muitos ficaram famosos com a 

participação em programas televisivos como “Polícia 24 horas” que filmam o cotidiano 

do trabalho policial e tem sido muito hábeis em mobilizar seus seguidores nas 

discussões e compartilhamento de conteúdo (FLIGSTEIN, 2012). Essas páginas 

veiculam materiais dos mais diversos que incluem fotos e histórias sobre as ocorrências 

policiais, imagens de crianças fardadas, reinvindicações políticas e até informações 

pessoais sobre suspeitos. 

O material coletado nas redes sociais indica que as postagens obedecem a 

demandas dos policiais enquanto indivíduos, mas também respondem a uma 

necessidade de legitimar a organização enquanto uma entidade em que o cidadão “pode 

confiar”, slogan da PMESP. Assim, as postagens parecem cumprir determinadas 

funções como: aproximar os policiais da sociedade mostrando o trabalho que 

desenvolvem sem os filtros que a imprensa promove, ou seja, a partir da narrativa que 

eles próprios constroem; valorizar a atuação dos policiais, em especial aqueles que 

atuam na rua, a partir de códigos e símbolos que relacionam a atividade policial à 
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bravura e ao heroísmo, por vezes utilizando-se de atributos divinos para explicar o que 

seria a batalha entre o bem e o mal enfrentada cotidianamente pelos profissionais da 

corporação; e expor o que seria, na visão dos policiais, “a criminalidade de verdade” a 

partir de estratégias que evidenciem o caráter violento do crime, com a divulgação de 

detalhes das ocorrências criminais, fotos e até mesmo de endereços de suspeitos, o que 

reforça a importância do trabalho policial e das estratégias empregadas, mesmo que 

violentas, no controle do crime. 

Alcadipani e Medeiros (2016) publicaram estudo sobre práticas discursivas nas 

interações de comunidades policiais no Facebook e definiram três repertórios, muito 

similares aos encontrados por esta pesquisa. O primeiro, chamado de “Bandido bom é 

bandido morto” resume as postagens e interações que pregam a violência como 

mecanismo de resolução de conflitos e tendem a rechaçar os direitos humanos. No 

segundo, “Soldado morto, farda em outro” tem por objetivo responder a um sentimento 

coletivo entre os policiais de que a atividade profissional que desenvolvem não é 

valorizada e tampouco compreendida pela população, o que se agrava quando da morte 

de um policial. O terceiro componente é o soldado herói, que serve como eixo de 

valorização profissional e buscam demonstrar os riscos envolvidos no dia a dia policial. 

 Um dos eixos de postagens realizadas pelos policiais e pela própria corporação 

PMESP relaciona-se à tentativa de aproximar a organização e a população. Essa 

estratégia se mostra muito funcional quando ancorada à perspectiva comunitária porque 

estabelece outros vínculos entre os profissionais da segurança pública e a população. 

Com o advento da internet qualquer empresa, organização sem fins lucrativos ou 

órgão público precisa aproveitar o potencial das redes sociais para fortalecer sua 

comunicação institucional e a PMESP têm investido bastante nessa estratégia. 

Postagens que fornecem à população dicas de segurança, que informam sobre os 

serviços prestados e mostram o lado menos visível da atividade policial permitem que a 

sociedade compreenda melhor o trabalho desenvolvido pelos policiais, desmistificando 

o mito de que o ser policial implica resume-se ao combate ao crime. 
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Figura 8 – Policial Militar fazendo 

parto 

 

Fonte: Facebook.       Fonte: Facebook. 

 

 

Nas imagens acima, por exemplo, a foto de uma policial realizando um parto e o 

folheto da organização com dicas de segurança para a população foram frequentemente 

veiculadas tanto pelo perfil oficial da corporação no Facebook, como pelos policiais 

militares em suas páginas pessoais, dando publicidade a atividade policial. 

Outro aspecto recorrentemente acionado pela corporação e seus profissionais 

neste eixo de postagens diz respeito à veiculação de matérias de imprensa com críticas à 

PMESP, o que muitas vezes inclui notas oficiais da corporação rebatendo as matérias 

produzidas e jamais reconhecendo um erro da corporação. Na passagem abaixo segue 

um trecho de nota oficial emitida pelo Centro de Comunicação Social da PMESP em 

resposta a uma matéria veiculada pelo SBT que afirmava que a letalidade da polícia 

tinha crescido em 2017. A corporação classifica a matéria como “tendenciosa e com 

dramaticidade apelativa”, já que mostrava o sofrimento dos familiares das vítimas das 

ações policiais. Outra crítica da PMESP à matéria foi o fato da reportagem ter somado 

os casos de “resistência” em serviço e fora, como se estes fossem fenômenos distintos e 

não levassem ao resultado morte. Por fim, a própria corporação assume que os casos 

classificados como homicídios são raros, e que a maioria classificam-se dentro do 

arcabouço do excludente de ilicitude.  

Figura 7 – Folheto institucional com dicas 

de Segurança 
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A Polícia Militar do Estado de São Paulo repudia a matéria veiculada no SBT, 

Jornal Brasil em 21/03/2017 sob título “Polícia Militar de São Paulo matou mais 

criminosos em 2017”. De forma totalmente tendenciosa e com dramaticidade 

apelativa, a matéria surpreendeu negativamente os integrantes da Instituição e, 

certamente, muitos dos telespectadores. Lamentavelmente, não abordou todos os 

aspectos que o tema letalidade policial envolve. 

Diferentemente do que transmite a reportagem, a Polícia Militar preserva como 

principal valor a defesa da vida e busca constantemente reduzir as taxas de 

homicídio e também a letalidade policial. Nota-se que a estatística apresentada, 

para justificar o que queriam provar os jornalistas, somou indiscriminadamente 

números da letalidade policial (resultado de confronto de criminosos com policiais 

militares em serviço) com as mortes de criminosos em razão de tentativas de 

roubos ou de latrocínios, ou mesmo de homicídios contra policiais militares em 

seus horários de folga, ocasião em que agiram defendendo a própria vida ou de 

outrem ou, em raríssimos casos, por outras questões não abarcadas nas hipóteses 

excludentes de ilicitude. (Nota oficial divulgada pelo Centro de Comunicação 

Social da Polícia Militar de São Paulo). 

  

Em outro vídeo que circulou bastante nas páginas dos policiais temos um oficial 

da polícia, fardado, respondendo a uma matéria da Globonews que versava sobre o 

crescimento da letalidade. A partir de uma montagem feita com o vídeo da matéria, logo 

após a apresentadora Aline Midlej afirmar no jornal das 10 que “o número de pessoas 

mortas por policiais militares cresceu no primeiro semestre desse ano, foram 313 

mortes”, o policial militar passa a responder à matéria: “vamos esclarecer esses 

números? Foram 313 mortes de agressores da sociedade num universo de 905 mil 

ocorrências atendidas pela PMESP”, e prossegue, oferecendo dados na tentativa de 

desconstruir o argumento da reportagem.  

Mais uma polêmica recente que desencadeou ataques de membros da corporação 

à imprensa ocorreu após a publicação de uma entrevista com o Comandante da Rota no 

qual ele afirmava que a abordagem realizada nos Jardins é diferente da abordagem na 

periferia. Segundo a transcrição da entrevista dada ao jornalista Luís Adorno do UOL, o 

tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo afirmou: 
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"É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele 

abordar tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na 

periferia], da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins [região 

nobre de São Paulo], ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado” (tenente-

coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, entrevista ao UOL em 24 

agosto de 2017
89

). 

 

  Embora a entrevista tenha sido gravada e o vídeo disponibilizado junto à 

matéria, a declaração causou grande polêmica e diversos policiais passaram a ofender o 

jornalista. Em um vídeo que circulou amplamente, um sargento da ativa da PMESP 

aparece atacando os veículos UOL e Folha de S. Paulo, além de chamar o jornalista de 

“burro” e insinuar que ele não tem formação para o exercício da função. 

 

“Mais um assunto polêmico que rolou nas redes sociais essa semana, a burrice 

do repórter da UOL e consequentemente do jornal Folha de S. Paulo quando 

publicaram de forma deturpada e completamente sem nexo uma declaração do 

Comandante da Rota aqui de São Paulo. Uma pena que hoje não se exija mais 

diploma de nível superior para determinados indivíduos que não tem a 

capacidade natural de ser um informante de fato. Não sei se esse comentário que 

eu fiz agora é discriminatório, mas sendo, se assemelha sobremaneira na sua 

essência aos comentários feitos por tais jornalistas, que me desculpe o burro, 

animal quadrúpede que é utilizado para simbolizar pessoas com pouco 

conhecimento. (Sargento Alexandre da PMESP, vídeo coletado do Facebook). 

 

 

O segundo eixo de postagens busca a valorização da carreira policial militar a 

partir de partir de códigos e símbolos que relacionam a atividade policial à bravura e ao 

heroísmo, por vezes utilizando-se de atributos divinos para explicar o que seria a batalha 

entre o bem e o mal enfrentada cotidianamente pelos profissionais da corporação. 

No âmbito desta estratégia é frequente que os policiais compartilhem aspectos 

do seu cotidiano de modo a demonstrar o perigo que sofrem no exercício da função. 

Para tanto, imagens de armamento e drogas apreendidos, de policiais em roupas 

                                                 
89

 Abordagem nos Jardins tem de ser diferente da periferia, diz novo comandante da Rota. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-

tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm. Acesso em 26 de fevereiro de 2018. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm
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camufladas ou vestindo suas boinas e braçais e de viaturas com vidros quebrados em 

função de tiros são algumas das imagens geralmente associadas à atividade dos 

policiais. A figura 9, por exemplo, traz um super-herói da Marcel, o Incrível Hulk, 

vestindo um braçal de Rota ao lado de uma viatura, projetando a ideia de policiais 

detentores de super-poderes. 

 

Figura 9 – Boneco do Hulk      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook. 

 

 

Figura 10 – Apreensão de drogas  

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Facebook. 
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Interessante notar que aqui a imagem do policial é construída a partir da figura 

do guerreiro, e não do cão de caça como verificado nas entrevistas com os ex-policiais 

presos, e destacam-se os atributos de bravura e coragem como essenciais aos 

profissionais da corporação. Nos vídeos de perseguição a suspeitos a mesma música 

aparece repetidas vezes e fala sobre o dia a dia do soldado da guerra, que precisa brigar 

diariamente para deixar seu legado e derrotar o inimigo. 

 

Sou brigador das ruas, brigador dos ringues 

Sou soldado de elite não me subestime 

Brigador no tatame, 

Brigo na faculdade quando faço exame 

Brigo pra me graduar 

Pra me profissionalizar 

Brigo com demônios 

Brigo com o diabo 

Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto 

Brigo com as lajes que tenho que bater 

Brigo pelas barrigas que tenho que encher 

Luto por um sonho que não vou deixar morrer 

Luto pela paz real que eu quero conhecer 

Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar 

A guerra é só uma ponte que me atravessa para margem de 

lá 

Os soldados de elites é que são condecorados 

Os valentes corajosos é que são lembrados 

Quem não tem pegada nunca nem é citado 

Se o nome não ficar escrito então é apagado 

 

Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos 

No mundão cruel não tem vez pros fracos 

Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos 

No mundão cruel não tem vez pros fracos  

(Pregador Luo, Bate Pesadão) 

 

Este tema tem sido muito trabalhado por Alba Zaluar ao associar os arranjos e 

representações simbólicas da violência ao etos guerreiro de Norbert Elias. Em suas 
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etnografias nas periferias do Rio de Janeiro a autora demonstra como a prática da 

violência em seus mais diferentes contextos – do ambiente doméstico à disputa pelo 

tráfico nas favelas – está associada a uma série de atributos vinculados à masculinidade 

como a virilidade, a coragem, o orgulho e a dominação (ZALUAR, 1994; 1999; 2014). 

Esta ideia de hipermasculinidade é um elemento central para compreender a 

cultura policial e se reflete não apenas nas representações que os policiais fazem do seu 

trabalho, mas também no machismo e no sexismo presentes nas relações 

intraorganizacionais como o preconceito com homossexuais e a relutância em ter 

mulheres em seus quadros (REINER, 2004).  

Um último eixo de postagens identificado tem por objetivo expor o que seria, na 

visão dos policiais, “a criminalidade de verdade” a partir de estratégias que evidenciem 

o caráter violento do crime, com a divulgação de detalhes das ocorrências criminais e 

fotos de suspeitos, reforçando a importância do trabalho policial e das estratégias 

empregadas no controle do crime. 

O ponto mais problemático das postagens, e que aparece com certa frequência, 

ocorre quando os policiais expõem imagens de pessoas presas em flagrante e até mesmo 

o endereço de suspeitos, incorrendo em uma série de ilegalidade e incentivando a 

resolução privada de conflitos. O caso mais grave mapeado foi o de uma postagem da 

foto de um suspeito, todo machucado e com a cabeça enfaixada, na qual a legenda 

afirmava que ele tinha sido identificado como o autor da tentativa de latrocínio contra 

um policial militar, membro de um grupamento especializado. Na legenda também 

constava o nome completo, endereço e o número de matrícula do suspeito, imagem que 

foi compartilhada milhares de vezes e contava com mais de 400 comentários de pessoas 

demandando a sua execução. 

Nesta categoria um dos elementos mais fortemente presentes é a ideia de que a 

atividade de policiamento, embora um serviço público, dirige-se a determinada 

categoria de cidadãos, os “cidadãos de bem”. Como já explicitado, a construção do 

cidadão de bem é uma espécie de atualização da categoria “trabalhador” de Alba Zaluar 

(1985), na lógica do binômio “trabalhador” versus “vagabundo” e delineado a partir de 

atributos morais e moralizantes sobre a vida do indivíduo. 

Essa noção é explicitada a todo o momento por policiais de diferentes patentes por 

meio de textos e imagens. A figura abaixo, extraída do Facebook, mostra uma caveira 

com um gorro de papai Noel e foi postada no dia do indulto de fim de ano, período em 
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que milhares de presos recebem o benefício e passam as festas de final de ano com suas 

famílias. A legenda da imagem diz: “Para o cidadão de bem a caveira deseja um feliz 

natal, mas para aqueles que saíram de indulto da cadeia e estão prestes a fazer o mal... 

hahahahaha! Aí a caveira diz: “SE PREPARA PARA CONHECER O CAPETA”.  

 

Figura 11 – Se prepara para conhecer o capeta 

 

Fonte: Facebook. 

 

A imagem serve como uma espécie de aviso aos potenciais criminosos, mas 

especialmente para mostrar à população que qualquer desvio do sujeito criminoso será 

punido com pena de morte. Outro elemento bastante presente e que conecta com a 

construção do guerreiro é a ideia de que policiais estão constantemente caçando 

bandidos. 
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Figura 12 - Seja em qualquer horário e em qualquer evento, a caça continua! 

 

Fonte: Facebook.  

Por fim, também é muito comum que as postagens dos policiais mostrem sua 

relação com os grupamentos especializados, quase que como uma devoção a estas 

unidades. A figura abaixo mostra a tatuagem no braço de um policial, que afirma que 

quando você se torna um policial de Rota “algo místico e espiritual acontece com você”. 

Assim, os policiais tatuam os símbolos dessas unidades como forma de demonstrar o 

sentimento de pertencimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: Facebook. 

 

Figura 13 – Tatuagem de Rota – Uma vez Rota, Sempre Rota 
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As postagens também procuram mostrar o esforço e o sacrifício pessoal que a 

atividade policial exige, e remetem a aspectos centrais da doutrina de grupamentos 

especiais como a honra, a dedicação ao trabalho e o respeito a Deus.  

 

“BOM DIA GUERREIROS! Não é fácil ostentar um braçal de 

ROTA, perdemos dias e noites estudando leis e treinando no 

combate ao crime organizado, sacrificamos o tempo com nossas 

famílias, deixamos nossos lares para se dedicar e buscar a 

perfeição. AGRADECEMOS A DEUS pelo objetivo alcançado 

com suor e dedicação. Baixar a cabeça... só se for pra rezar, 

dignidade acima de tudo”. 

 

Ao que tudo indica, a internet e o intenso uso das mídias sociais tem cumprido a 

função de consolidar a identidade policial como uma espécie de “guerreiros do bem”, o 

que se aproxima da análise que Pinheiro (2008) fez de grupos religiosos islâmicos e 

cristãos fundamentalistas na constituição de comunidades virtuais. Trabalhando com o 

conceito de comunidades de fé (faith communities), a autora afirma que os grupos 

religiosos: 

 

“através do uso da internet visam o estabelecimento de novas identidades, 

ensaiadas dentro de um espaço moral do qual eles reinvindicam o controle. Suas 

ações coletivas definem sua existência como certa e boa criando novas 

identidades religiosas que também irão definir os parâmetros e apropriar as 

arenas de ação coletiva” (p. 87-88). 

 

Esta identidade associa-se a dois elementos característicos da cultura policial, o 

senso de missão e a ideia de autoridade, que ao serem conjugados parecem oferecer aos 

policiais a crença de que eles são a representação do bem e do certo, em uma visão 

maniqueísta do mundo, de modo que sua função é a regulação de condutas morais no 

ambiente em que atuam. 

De certa forma, o uso dessas comunidades virtuais permite que os policiais 

reafirmem para si o poder e autoridade que acreditam deter, o que permite inclusive que 

transformem atividades tidas como “trabalho sujo” em ocupações nobres, passíveis de 

serem realizadas apenas por sujeitos cuja moralidade está acima do bem e do mal, o que 
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os diferencia dos cidadãos comuns. Se entre os policiais condenados por homicídio os 

entrevistados recorrentemente definiam a si mesmos como “diferentes”, no espaço 

cibernético a imagem dos profissionais de segurança ganha também contornos 

religiosos, reforçando o papel divino dos policiais como defensores de uma determinada 

ordem e moralidade, quase como enviados de Deus.  

  

 

 

Fonte: Facebook. 

 

A consolidação dessa comunidade permite também que os policiais respondam 

às críticas às suas ações com os mesmos atributos divinos, como por exempo na legenda 

da figura 13, na qual o autor afirma que os policiais não devem se preocupar com 

críticas ao seu trabalho pois eles estão nas escrituras sagradas.  

 

“O verdadeiro guerreiro é temente a Deus, estamos do lado certo, pois 

estamos nas escrituras sagradas, não deixem que as críticas negativas 

o atinjam, eles também são inimigos das pessoas de bem. Vamos pra 

rua e boa caça, não é a toa que conduzimos a espada!” (legenda da 

figura 3, Facebook). 

 

 Um dos achados mais curiosos foi o vídeo de um pastor que responde perguntas 

do público. Nele, um internauta pergunta ao pastor se é pecado o policial matar um 

criminoso. A opinião do pastor segue na passagem abaixo. 

 

Figura 14 - Que Deus nos abençoe e nos livre de todos os males 
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Pergunta: “Um policial em serviço é obrigado a matar alguém 

para se defender, isso é pecado?” 

Resposta do pastor: “Vamos ler a bíblia então, porque no sim é 

achômetro, mas a bíblia é palavra final. Todos devem se 

sujeitar as autoridades governamentais pois não há autoridade 

que não venha de Deus, eu tô lendo romanos XIII de 1 a 5. As 

autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto 

aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando 

contra o que Deus instituiu.... Vou traduzir: policial cristão ou 

não cristão, você tá no serviço, tá trabalhando, a bíblia só te 

chama só de agente de Deus, você é um emissário do céu, você é 

jesus ali protegendo a nossa sociedade, então chegou o 

momento, tem que usar o revólver, não tem jeito? Irmão, pega o 

revólver e ó, não dá pouco tiro não, dá muito tiro.... Por que? 

Porque tem gente que precisa tomar tiro, porque eles tão 

querendo matar a sociedade. A pessoa que vem com o discurso 

todo bonito “Não pastor, isso não pode”, então espera o tiro do 

bandido vir no seu filho, aí eu quero ver você permanecer com 

esse discurso. A autoridade está respaldada pela bíblia e por 

Deus para sentar tiro na cara do povo que não quer viver de 

acordo com as nossas leis”.  

 

 De acordo com a fala do pastor, o policial seria detentor da autoridade legal, mas 

também da autoridade respaldada por Deus e por isso teria o direito de “sentar tiro na 

cara do povo que não quer viver de acordo com as nossas leis”. O pastor ainda afirma 

que os policiais devem dar muitos tiros para garantir que os bandidos sejam mortos e 

cita até passagens bíblicas para justificar sua opinião.  

 Os dados apresentados neste capítulo indicam que a PMESP e os policiais têm 

utilizado de uma série de estratégias que buscam legitimar a atividade policial. Da 

publicação de estatísticas a partir de uma infinidade de categorias de difícil apreensão, 

passando pelos históricos dos boletins de ocorrência de “resistência” até as postagens 

em mídias sociais, os diferentes recursos acionados têm por função legitimar as ações 

desempenhadas pelos membros da corporação entre diferentes públicos, o que se mostra 
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muito importante para garantir a sobrevivência e manutenção da estabilidade 

organizacional da corporação (FONSECA, 2003). 
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CONCLUSÃO 

 

Na manhã de 16 janeiro de 2008 José Hermínio Rodrigues foi vítima de 

homicídio enquanto andava de bicicleta em uma movimentada avenida da Zona Norte 

da capital paulista. Coronel Hermínio era o comandante de policiamento da região, 

também conhecida pelo envolvimento de policiais com grupos de extermínio. As 

notícias sobre sua morte dão conta de que um motoqueiro esperou que ele se 

aproximasse de bicicleta e disparou oito vezes com uma .380. Segundo o delegado do 

DHPP que estava à frente da investigação, vários detalhes da ação chamaram a atenção 

das testemunhas: o assassino empunhou a arma com as duas mãos, não tirou o capacete, 

deixou a moto ligada e pronta para a fuga; calçava coturnos, normalmente utilizado por 

policiais militares.  

Dias depois um PM suspeito de envolvimento em 11 mortes, 8 delas em chacinas, 

foi preso. Com ele, outros policiais, todos da Força Tática do 18º Batalhão, que o 

coronel Hermínio comandava, foram acusados pelo homicídio, motivado pelo empenho 

da vítima em coibir o envolvimento de policiais militares em grupos de extermínio. 

Em 2012 esses policiais foram expulsos da PMESP e, um ano mais tarde, julgados 

e inocentados pelo Tribunal de Justiça Militar. Segundo o juiz, não havia provas 

consistentes para condená-los pelo crime.  

Essa foi a versão oficial de mais um dos muitos casos obscuros envolvendo 

policiais militares em todo o tipo de ilegalidades. Com desfechos diversos, uma série de 

outros eventos, ocorridos sobretudo a partir dos anos 2000, colocam os agentes da 

corporação no epicentro de crimes extremamente violentos, de execuções a chacinas.  

Dez anos depois do assassinato do coronel Hermínio, em 2 de março de 1918, o 

PM Victor Cristilder Silva dos Santos foi condenado a 119 anos, 4 meses e 4 dias de 

prisão pelo envolvimento no assassinato de 17 pessoas e sete tentativas de homicídio, na 

noite de 13 de agosto de 2015. Conhecida como Chacina de Osasco e Barueri, a maior 

já ocorrida no estado de São Paulo, foi promovida por agentes da segurança pública 

como forma de justiçamento pela morte de companheiros de farda. A condenação de 

Cristilder encerrou o processo que já havia condenado outros três policiais, os PM 

Fabrício Eleutério (255 anos, 7 meses e 10 dias de prisão) e Thiago Henklain (247 anos, 

7 meses e 10 dias) e o guarda civil de Barueri Sérgio Manhanhã (100 anos e 10 meses).  
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Chacinas envolvendo policiais têm ocorrido em São Paulo com alguma frequência 

pelo menos desde os anos 1990, em geral seguindo o mesmo modus operandi: homens 

com toucas ninjas e em motos fazem o serviço rapidamente, os “motoqueiros-

fantasma”. Na Chacina de Osasco e Barueri, segundo a acusação feita pelo Ministério 

Público, os agentes saíram encapuzados e cometeram execuções em comunidades para 

vingar as mortes de um policial e de um guarda civil dias antes. O jornalista Fausto 

Salvadori, em artigo produzido recentemente para a Ponte Jornalismo
90

, afirma que em 

2000, quando São Paulo acumulava 12 mil homicídios por ano, ocorreram no Estado 95 

chacinas com 325 mortos. Quinze anos depois, foram registradas 17 chacinas com 82 

mortos. Apesar dessa sensível redução, o autor chama a atenção para a mudança de 

perfil dos autores das chacinas. Se há uma década e meia os chacineiros eram 

majoritariamente bandidos em acerto de contas típicos do universo da criminalidade, 

hoje os principais suspeitos de envolvimento nos casos de homicídios múltiplos, a 

nomenclatura jurídico-formal das chacinas, são policiais, sobretudo militares.  

Por ocorrer fora do horário de serviço, quando cometido por policiais, esse tipo de 

homicídio não entra na estatística de “resistência”. Além disso, as chacinas têm uma 

dinâmica particular, que obedece à lógica da instantaneidade. Nas palavras de um dos 

entrevistados, são como um flash, embora demande um consistente planejamento: “A 

gente acostuma, sabe que o dono da padaria não sai da porta, identifica esses horários. 

Tudo o que acontece na sua área você tem que saber. Tem que ser ambiente sem 

testemunha, sem câmera. O fazer acontecer ilegal é mais difícil”. A participação em 

chacinas e execuções sumárias é parte do cotidiano de um grupo de policiais que 

acredita deter um poder que lhes dá o direito de decidir quem vive e quem morre, 

ignorando todo o aparato legal que deveria regular sua conduta.  

Na modalidade “execução sumária” foi possível observar que alguns policiais 

envolvidos em ocorrências dessa natureza simplesmente optam por eliminar os 

suspeitos, mesmo rendidos. Conta outro entrevistado: “Às vezes já se entregou e você 

manda pro espaço”. Diferentemente das chacinas, que se dão em um contexto de ação 

planejada, as execuções sumárias podem acontecer em qualquer lugar e momento, mas 

em geral envolvem policiais que dominam os códigos necessários para um registro 

formal que assegure aos envolvidos saírem impunes. Assim, os policiais mais velhos 
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assumem o protagonismo da ação exatamente para livrar os novatos dos registros 

oficiais, um mecanismo que garante que poucas versões sobre o episódio sejam dadas, 

preferencialmente narradas por aqueles que sabem o que deve ser dito. 

Embora não seja possível mensurar com exatidão a participação de policiais em 

chacinas e execuções sumárias, é sabido que com frequência essas ações contam com o 

envolvimento de agentes da segurança pública. Neste sentido, os dados apresentados na 

reportagem de Salvadori levam inevitavelmente a outro questionamento: a redução do 

número de chacinas teria a ver com o aumento dos casos de letalidade registrados 

formalmente? Essa hipótese, de um lado, ajuda a explicar a expressiva redução dos 

homicídios a partir de 2000, o que não se verificou nos índices de letalidade policial; de 

outro, nesse mesmo período, o conceito de “resistência seguida de morte” foi sendo 

objeto de um alargamento do ponto de vista conceitual, de modo que hoje praticamente 

qualquer caso de homicídio praticado por policial, ainda que fora de serviço, seja 

classificado no arcabouço do excludente de ilicitude. Em sendo assim, uma hipótese a 

ser considerada é que ao longo da década de 2000, ao tornar-se uma prioridade a 

redução dos homicídios, e considerando a permissividade do sistema de justiça criminal 

com as “resistências” provocadas pela PMESP, homicídios praticados por policias 

passaram a ser formalmente registrados e contabilizados apartadamente dos homicídios 

dolosos. 

Contudo, há ainda um outro tipo de resistência. Tem relação direta com a ação do 

crime organizado, em geral protagonizado por grupamentos especializados, provocando 

desequilíbrios nos “acordos de paz” construídos entre o Primeiro Comando da Capital e 

a polícia paulista (DIAS et al., 2015). O caso mais recente se deu em 2012, quando um 

conflito entre a facção e a PM levou ao aumento dos homicídios no estado de São 

Paulo, após 12 anos ininterruptos de redução. Em um artigo publicado na Revista 

Brasileira de Segurança Pública, pesquisadoras do Núcleo de Estudos da Violência da 

USP afirmam que o primeiro gatilho que teria desencadeado essa crise foi uma invasão 

da Rota, em 2011, de um sítio em Itatiba, no interior do Estado, que culminou na morte 

de três homens, um deles conhecido como Teia ou Bocão, importante liderança do PCC 

(DIAS et al., 2015). 

A narrativa das autoras demonstra uma conexão entre o episódio de Itatiba com 

outras duas ações da Rota: em 28 de maio de 2012, em um lava-rápido localizado na 

Zona Leste paulistana e em uma chácara em Várzea Paulista, também no interior, em 

setembro de 2012, onde ocorria um tribunal do PCC, classificados como “gatilhos” da 
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crise que culminou no aumento da letalidade policial e dos homicídios de policiais. 

Emblemático da quebra de acordo entre PCC e polícia, o caso de Várzea Paulista 

repercutiu negativamente inclusive sobre a gestão de Geraldo Alckmin. Embora 

demonstrasse publicamente total apoio às ações policiais, tendo declarado à época que 

“quem não reagiu está vivo”, o governador acabou demitindo seu secretário de 

Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, em novembro de 2012. Os homicídios 

tinham subido e as ações da polícia começavam a comprometer a grande plataforma 

política Alckmin, aspirante ao Palácio do Planalto
91

. Esses momentos de 

desestabilização, frequentemente, ocorrem a partir de ações da Rota, que tem sido 

utilizada em ações que tradicionalmente não envolvem as funções de uma tropa de 

choque. 

Esses conflitos provocam rupturas e conflitos e, quando mobilizam a imprensa e 

tornam-se “escândalos”, tendem a ser reprovadas politicamente, impondo limites às 

ações policiais. Não se trata da Corregedoria ou da Ouvidoria de Polícia atuando, mas 

do próprio governador sinalizando o que pode ou não ser feito. Essa variável, associada 

aos riscos que a morte de membros do PCC podem representar para os policiais, parece 

explicar a conformação de uma espécie de hierarquia entre os sujeitos matáveis do 

ponto de vista dos policiais. Em um país cuja desigualdade social tem sido marca 

histórica, até os assassinados têm tratamento desigual. Os policiais homicidas mostram 

ter muita consciência sobre a hierarquia no mundo do crime. Assim, embora para esses 

policiais alguns sujeitos sejam matáveis do ponto de vista moral, eles sabem não podem 

matá-los porque o assassinato de um membro importante na facção pode levar à quebra 

da ordem de um acordo tácito ou, ainda, ameaçar a integridade do policial e seus 

familiares.  Isso significa dizer que figuras que ocupam posições de poder dentro da 

facção não são matáveis, sendo a morte, sob essa lógica, reservada ao baixo clero do 

mundo do crime ou a jovens que com ele se relacionam. Desse modo, garante-se que 

figuras em posições de comando no Estado ou no PCC permaneçam como intocáveis, o 

que é altamente vantajoso para ambos porque garante a estabilidade do acordo, a “paz” 

no sistema prisional e os lucros da facção. É nesse contexto de rígida hierarquia social 

que quem morre e quem mata é, basicamente, o “peão”, de um lado representado por 

policiais e de outro por jovens que eventualmente estão envolvidos com a 

criminalidade. 
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Essa desigualdade parece explicar um componente que desde o início da pesquisa 

me incomodou, qual seja, o descompasso entre o que os policiais constroem como o 

sujeito criminoso, alvo de suas ações ilegais, e o que dizem as evidências empíricas. 

Esse incômodo foi reforçado a partir das entrevistas realizadas no Presídio Militar 

Romão Gomes. Ao mesmo tempo em que esses policiais encarcerados veem nos mortos 

de suas ações a representação social do mal, o alto percentual de adolescentes entre as 

vítimas desacredita essa hipótese. E é justamente na fala dos homicidas que fica 

evidente que a prática do homicídio é, por vezes, política de prevenção geracional: 

“quem poupa o lobo hoje, condena a ovelha amanhã”. A disposição homicida aparece 

então não apenas durante situações de alto risco, mas como medida preventiva. Do 

ponto de vista desses policiais, ao eliminar sujeitos que eles têm certeza que se tornarão 

criminosos, estão protegendo a sociedade. Esse pressuposto, via de regra, se relaciona 

com um julgamento moral assentado na relação que o indivíduo delituoso guarda com o 

universo do tráfico de drogas. A premissa é sempre de que a vítima fatal da ação 

policial poderia vir a ser um grande criminoso, embora não necessariamente ela 

estivesse cometendo qualquer tipo de delito no momento do homicídio policial. Nesse 

processo, mais uma vez, a desigualdade estrutural do Estado brasileiro é reforçada, pois 

os mortos nas ações policiais são invariavelmente adolescentes e jovens, quase todos 

pretos e ou quase pretos (pardos), moradores das precarizadas periferias. 

As evidências empíricas coletadas pela pesquisa indicam uma grande diversidade 

de histórias ocultas nos registros oficiais de resistência. Essas histórias revelam o que os 

boletins de ocorrência não dão a ver: as técnicas empregadas pelos policiais para que o 

homicídio não seja reconhecido como crime. Como já dito, práticas como evitar que os 

novatos assinem as ocorrências de resistência são muito frequentes porquê evitam que 

várias versões sejam narradas para o mesmo fato e que os mais jovens falem alguma 

“besteira” que possa comprometer o grupo. Por isso mesmo, os BO são estratégicos 

para garantir a sustentação de um único discurso que seja capaz de legitimar a ação dos 

policiais. A importância desse documento foi expressada por um dos entrevistados? “É 

uma cobertura nossa porque, se causou dúvida, acabou; benefício da dúvida é sempre do 

criminoso”. 

Essas ações também demandam dos policiais um maior planejamento, já que as 

mudanças promovidas institucionalmente ao longo dos anos 1990 fortaleceram alguns 

mecanismos de controle interno, tal como o de munição. Um dos entrevistados contou 

que dentre as estratégias mais acionadas estaria “[...] passa(r) Bombril no cano da arma 
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para não dar balística, outro atira, repõem munição. Hoje a bala tem lote, vem marcada, 

então, quando tem ocorrência, não dá mais para trocar. Então você tem que ter a 

munição fria ou arma fria com munição raspada”. Sob essa lógica, o kit flagrante é um 

instrumento fundamental. Normalmente composto por uma pequena quantidade de 

droga e uma arma com numeração raspada, sob responsabilidade do motorista da 

viatura, o “kit flagrante” serve para “arredondar” as ocorrências que resultam em morte 

de autoria de policiais militares.  

Essas práticas evidenciam os desafios em torno da punição dos policiais 

envolvidos em homicídios múltiplos e em execuções sumárias, bem como do 

rompimento com a lógica de execuções formalmente registradas como lícitas. Isso 

porque, como restou demonstrado neste trabalho, os próprios documentos produzidos 

pela corporação podem conter vieses e invisibilizar o reconhecimento dos responsáveis 

pela ocorrência. De outro lado, não raro, é a Corregedoria de Polícia o único canal que 

acumula uma quantidade razoável de informações para proceder à investigação e 

punição desses policiais, um órgão frequentemente citado como tendo parabenizado os 

policiais após as ocorrências de resistência. Esse cenário se torna ainda mais complexo 

na medida em que tanto a Polícia Civil como o Ministério Público tendem a ratificar as 

ações dos policiais militares nas ocorrências com resultado morte, conforme 

demonstrado por outros pesquisadores (ZACCONE, 2015; MISSE et al., 2013). Os 

poucos casos que chegam ao júri popular também tendem a ser legitimados pela 

sociedade quando a vítima da ação policial não é o protótipo do cidadão de bem. Nesse 

contexto, mesmo com filmagens ou testemunhas de execuções, os policiais acabam 

inocentados.  

Os policiais entrevistados nesta tese foram condenados por homicídio, mas a 

inserção de cada um no universo da morte se deu de formas distintas. Do despreparo e 

nervosismo ao feminicídio íntimo, do crime de ódio contra transexuais à execução como 

forma de ganhar um dinheiro extra, das resistências montadas à participação em grupos 

de extermínio, as diversas narrativas que determinaram a prisão desses homens têm 

como elemento comum a crença no homicídio como mecanismo legítimo de resolução 

de conflitos.  

Como descrito no capítulo 1, as resistências se concentram em 20 municípios 

paulistas (capital, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, São José dos 

Campos e Ribeirão Preto). Por um lado, a distribuição territorialmente concentrada em 

alguns municípios indica que, a princípio, o problema da letalidade policial na PMESP 
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poderia ser assumido como algo circunscrito a determinadas cidades. Considerando que 

a organização policial e a Secretaria de Segurança Pública contam com informações 

relacionadas ao local dessas mortes, como batalhões e companhias da PM, a primeira 

pergunta que emerge é: por que esses números continuam a crescer? Do ponto de vista 

do controle interno, tanto a Corregedoria como o comando poderiam priorizar ações 

para redução da letalidade nos batalhões mais envolvidos nas ocorrências de resistência. 

Por outro lado, a relação de parte desses policiais com grupos de extermínio ou com a 

corrupção traz à tona o homicídio do coronel José Hermínio Rodrigues e as dificuldades 

que o episódio evidenciou de enfrentamento dessas práticas internamente, a despeito do 

seu conhecimento. 

Esse processo é o resultado extremamente perverso de uma lógica que vai sendo 

institucionalizada na corporação a partir da criação da Rota, em 1970. Pensada como 

instrumento do Estado para combate de guerrilheiros terroristas que atuavam como 

braço armado de grupos comunistas, a Rota continuou a atuar sob o mesmo modus 

operandi mesmo muito depois da democratização do país e de cessada qualquer ameaça 

de dissidentes do regime autoritário ao qual serviu. O decreto 50.824, de 25 de maio de 

2006, que regulamenta suas atribuições e estabelece como sua missão principal o 

controle de distúrbios civis e a contraguerrilha urbana, conceito completamente 

descolado não apenas da realidade em que vive o país, mas que reforça um determinado 

tipo de doutrina pautado na eliminação do inimigo. 

Não há dúvidas de que a grande ameaça ao Estado brasileiro hoje é o crime 

organizado, em suas mais diferentes formas e facções nas unidades federativas. A crise 

que o país vive na segurança pública, expressa no aumento vertiginoso dos homicídios e 

conflitos dentro do sistema prisional, evidenciam o colapso da gestão pública e sua 

incapacidade de lidar com o fenômeno da violência.  

E é nesse sentido que o conceito de “contraguerrilha urbana” posto como 

atribuição principal da Rota ganha um significado especial e evidencia a miopia da 

PMESP em relação a um fenômeno que se coloca como o grande desafio para o estado 

de São Paulo há pelo menos duas décadas. Boa parte dos conflitos que o Brasil 

experimenta contemporaneamente tem relação com a expansão e a capilaridade de 

facções em São Paulo e Rio de Janeiro e suas respectivas parcerias com organizações 

criminosas de outros Estados. A incapacidade do governo paulista em conter o 

crescimento do PCC, a política de encarceramento em massa e as transferências de 

lideranças para presídios federais fizeram com que a facção se tornasse uma das, senão 
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a mais, poderosa do país. Esse contexto pode ser parcialmente tributado à visão 

anacrônica da PMESP em relação ao significado de crime organizado. Ao não ser capaz 

de diferenciar um contexto de guerrilha do que vive o Estado hoje, a corporação mostra 

sua dificuldade de modernização frente às enormes transformações pelas quais o país 

passou, o que inclui as próprias modalidades operadas pelas organizações criminosas. 

Ignorar que o crime organizado só existe a partir de algum tipo de relacionamento 

escuso com o Estado, o que invariavelmente envolve policiais, como relatado pelos 

próprios entrevistados, cujo objetivo final é o lucro. Essa dinâmica relacional faz com 

que o seu enfrentamento seja formulado a partir de uma doutrina de trabalho que 

idealiza a aniquilação do inimigo, em muito informada pela ideologia de segurança 

nacional. Ao invés de priorizar técnicas de investigação e estratégias que envolvam o 

combate à lavagem de dinheiro, o Executivo privilegia um tipo de política como 

resposta ao crime organizado que, além de ser violenta, é ineficaz. 

O que agrava esse quadro é o fato de que outros grupamentos especializados, 

como o tático-móvel, passam a mimetizar as ações da Rota, em uma mescla do que seria 

a doutrina de policiamento tático e a doutrina de choque. Como a Força Tática é 

distribuída pelos batalhões, ao que tudo indica esse processo se dá de forma bastante 

diversa, sendo mais forte em alguns e possivelmente inexistente em outros. De fato, a 

implementação da doutrina de tática tem sido vista pelo comando da PMESP como um 

problema, já que a descentralização dessa modalidade de policiamento impossibilitou a 

padronização de uma doutrina, resultando na criação do BAEP em 2015. Ele também 

faz o policiamento tático, mas ao invés de ser uma CIA dentro do batalhão da área, o 

BAEP é um batalhão específico que reúne apenas os profissionais responsáveis pela 

modalidade de policiamento tático. Se isso de algum modo pode servir para resolver o 

problema da descentralização da Força Tática em batalhões, permitindo que doutrinas 

muito diversas entre si sejam operadas em diferentes partes do Estado, por outro, 

impõem um problema de governança na medida em que se passa a ter dois comandos 

para uma mesma área, uma do batalhão comum e outro do tático. Essa cisão também 

pode resultar no afastamento do grupamento especial do policiamento ordinário, 

gerando um processo de dissociação do resto da tropa. Essa hipótese ganha força 

quando analisamos os ritos envolvidos no ingresso dessas unidades, cujo batismo forja 

um indivíduo que passa a ser visto e que se reconhece como “diferente”. 

Mas o ponto central desse processo tem relação com o uso político que vem sendo 

feito da tropa de choque. Polícias do mundo inteiro possuem tropas de choque, mesmo 
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aquelas que não são militares. Polícia é um ator importante e relevante para manutenção 

do Estado democrático de direito, mas justamente por ser o seu braço armado e carregar 

em si o monopólio do uso da força física legítima é que pode também servir para 

praticar abusos estatais, inclusive desestabilizando o regime democrático. Tropas de 

choque geralmente ficam aquarteladas e só são acionadas em casos extremos. Quando 

se assume que o 1º Batalhão do Choque deve fazer policiamento ostensivo, está sendo 

autorizado pelo Estado que a doutrina de choque seja implementada nas situações do 

cotidiano de policiamento ostensivo, banalizando seu uso. Pior, a legitimidade social do 

extermínio como política de Estado faz da Rota uma unidade que frequentemente é 

compreendida como de elite, estimulando que as demais unidades que aspiram o mesmo 

status mimetizem não apenas os códigos e rituais rotarianos, mas também sua doutrina, 

como dito anteriormente.  

Nesse sentido, ainda que o padrão de uso da força operado pela Rota seja bastante 

questionável, a decisão de desviá-la de sua função como grupamento de choque e 

colocá-la para operar no policiamento ostensivo é o determinante para esse resultado. 

Temos então um problema que diz respeito ao uso da força letal e de um padrão 

violento de trabalho, mas que também é fruto do uso político que vem sendo feito 

historicamente do grupamento. 

As evidências apresentadas indicam que para compreender a letalidade perpetrada 

por policiais militares no estado de São Paulo é necessário, antes de tudo, reconhecer 

que este não é um fenômeno homogêneo e que uma multiplicidade de casos com 

diferentes lógicas de operacionalização constam da grande categoria usualmente 

chamada de “resistência”, que inclui casos em que o policial de fato precisou fazer uso 

da força letal como um mecanismo legítimo e episódios de execução sumária. Mas 

quando a PMESP e os demais atores do sistema de justiça criminal colocam todos esses 

casos em um mesmo balaio, fazem com que os bons policiais sejam prejudicados e 

tornam a impunidade a regra para aqueles cuja disposição homicida não parece ter 

limites.  
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