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O [...] profissional que escolhe ser um membro leal da 
sua profissão tem, então, de abraçar a ideologia da 
[profissão]: vai ensiná-la, aplicá-la, refiná-la e 
distribui-la tão amplamente quanto possível, e, acima 
de tudo, vai defendê-la contra aqueles que a atacarem. 
Já o profissional que escolhe ser um pensador crítico, 
este vai examinar cuidadosamente a ideologia: vai 
analisá-la; vai examiná-la histórica, lógica e 
sociologicamente; vai criticá-la, e, portanto, vai 
destruí-la como ideologia. (Szasz, 1970). 



RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo explicar de que forma e com que finalidade as mídias sociais são 
empregadas no policiamento. A polícia vem utilizando estas ferramentas de TIC para aumentar 
sua proximidade com os cidadãos, mas a participação e o engajamento ainda são um desafio, 
especialmente por questões de legitimidade e confiança. Para compreender por que isso ocorre, 
os estudos, em sua maioria, investigam a influência das mídias sociais na relação entre a polícia 
e o cidadão. Esta pesquisa avança nesse campo, partindo do pressuposto de que essa 
compreensão pode ser ampliada se for investigada a atividade construída por meio de ações e 
interações entre múltiplos atores e materiais envolvidos no trabalho policial. O foco passa a ser 
as práticas situadas no lugar das pessoas, artefatos ou valores, o que expande as possibilidades 
de entender o que e como ocorre no uso. Este estudo foi desenvolvido empregando a lente da 
prática por meio de um estudo de caso instrumental sobre o uso das mídias sociais na Polícia 
Militar de Minas Gerais. As fontes de dados utilizadas foram entrevistas semiestruturadas, 
documentação e observação participante, analisadas por meio das técnicas de codificação e 
narrativa. Os resultados mostraram que as mídias sociais são empregadas no policiamento como 
fonte aberta de dados para o combate à criminalidade e para o fortalecimento da imagem 
institucional. Com base nos achados, verifica-se que, ao contrário do que a literatura reconhece, 
essas TIC dispersam as informações ao invés de centralizá-las, como as tecnologias anteriores. 
Isso pode impactar diretamente a coordenação e o controle exercidos por meio da cadeia de 
comando militar. Nesse sentido, estabelece-se um mecanismo de forças entre recursos (mídias 
sociais e smartphones) e normas (códigos penais e de ética), atuando sobre os policiais e os 
sentidos por eles atribuídos a essas ferramentas na prática policial. O combate à criminalidade 
foi a estrutura que emergiu quando os policiais informaram o uso que fazem das mídias sociais 
na prática policial. Outras estruturas que se relacionam com essa, e que influenciam 
positivamente a agência no sentido de colaboração, foram: i) comunicação interna; ii) redução 
de lacunas de informação; e iii) fortalecimento do espírito de corpo. Esses achados contribuem 
para a literatura de mídias sociais e polícia, campo de estudo ainda em construção, expandindo 
o conhecimento sobre aspectos como: i) as perspectivas a partir das quais o campo está se 
estruturando; e ii) a maneira como as fontes abertas de dados intensificam o sentido de missão 
e o espírito de corpo em direção às práticas reativas do policiamento tradicional. Já para a 
literatura sobre as abordagens baseadas em prática, demonstra como essa lente pode ser 
utilizada em estudos de fenômenos policiais. Também é relevante para entender como as mídias 
sociais podem cooperar significativamente com a comunicação interna, o que redunda em 
contribuições para a gestão organizacional e implementação de políticas de recursos humanos. 
 

Palavras-chave: Mídias Sociais; Policiamento; Prática; Polícia.   



ABSTRACT 

 

This thesis aims to explain how and to what purpose social media are used in policing. Police 
forces are using these ICT tools to increase their proximity to citizens, but participation and 
engagement are still a challenge, especially for issues of legitimacy and trust. To understand 
why this occurs the studies, for the most part, investigate the influence of social media on the 
relationship between the police forces and the citizen. This research advances in this matter, 
starting from the assumption that comprehension can be widened if considering the use of social 
media in policing. This research advances in this field, assuming that this understanding can be 
amplified if the activity constructed through actions and interactions between multiple actors 
and materials involved in the police work is investigated. The focus becomes the practices 
situated in the place of people, artifacts or values, what expands the possibilities of 
understanding what and how occurs in the use. This study was developed applying the lens of 
practice through a case study about the use of social media in the Polícia Militar of Minas 
Gerais. The data sources used were semi-structured interviews, documentation and participant 
observation analyzed through coding and narrative techniques. The results showed that social 
media are used in policing as an open source of data to the fight against criminality and to the 
strengthening of institutional image. Based on the findings, it is verified that contrary to what 
the literature recognizes, these ICTs disperse information rather than centralize it, like previous 
technologies. This may directly impact the coordination and control exerted through the 
command chain. In this sense, it is stablished a mechanism of forces between resources (social 
media and smartphones) and norms (penal and ethics codes) acting on the policemen and the 
senses attributed by them to these ICT tools in police activity. The combat against criminality 
was the structure that emerged when police officers informed the use they would do of social 
media in police activity. Other structures that relate to this and positively influence the agency 
in a collaboration sense were: i) internal communication; ii) reduction of information gaps; and 
iii) strengthening of the esprit de corps. These findings contribute to the literature of social 
media and police, so far a field under construction, expanding the knowledge on several aspects: 
i) I explicit the perspectives in which the field is being structured; ii) I describe how the open 
sources of data intensify the sense of mission and the esprit de corps   towards the reactive 
practices of traditional policing. For practice-based approaches, I contribute by demonstrating 
how this lens can be used in studies of police phenomena. It is also relevant to understand how 
social media can cooperate significantly with internal communication, which leads to 
contributions to the organizational management and implementation of human resources 
policies. 
 

Keywords: Social Media; Policing; Practice; Police.  



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Correlação entre os conceitos da revisão de literatura ...................................... 28 

Figura 2 Favo de mel da mídia social .............................................................................. 36 

Figura 3 Conceitos de polícia ......................................................................................... 44 

Figura 4 Dimensões da polícia ........................................................................................ 46 

Figura 5 Modelo completo do trabalho policial .............................................................. 49 

Figura 6 Processo da revisão integrativa ......................................................................... 51 

Figura 7 Síntese da revisão integrativa ........................................................................... 54 

Figura 8 Mídias sociais e polícia: perspectivas e abordagens ......................................... 59 

Figura 9 Modelo de estratificação do agente ................................................................... 82 

Figura 10 Dimensões da dualidade da estrutura ................................................................ 83 

Figura 11 Modelo da Tecnologia-em-Prática ................................................................... 84 

Figura 12 Quadro teórico de referência ............................................................................ 89 

Figura 13 Síntese dos procedimentos metodológicos ....................................................... 93 

Figura 14 Limites temporais do estudo de caso ............................................................... 100 

Figura 15 Encadeamento da análise de dados ................................................................. 112 

Figura 16 Resumo da apresentação dos resultados ......................................................... 115 

Figura 17 Síntese da análise sobre a adoção do Facebook pela PMMG .......................... 121 

Figura 18 Síntese da análise sobre como e para que as MS são empregadas no   

policiamento ................................................................................................... 136 

Figura 19 Modelo do uso das mídias sociais no policiamento ......................................... 164 
 
 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Definições de mídias sociais identificadas na revisão de literatura .................. 33 

Quadro 2 Classificação das mídias sociais por presença social / riqueza  

e autoapresentação / autorrevelação da mídia ................................................... 35  

Quadro 3 Modelo do processo de adoção das mídias sociais ........................................... 38 

Quadro 4 Proposições do Modelo de Governança em Três Estágios ............................... 39 

Quadro 5 Estratégias para emprego das mídias sociais no setor público .......................... 40 

Quadro 6 Localização geográfica das polícias objeto de estudo ....................................... 55 

Quadro 7 Questões e objetivos de pesquisa identificados na revisão ............................... 56 

Quadro 8 Síntese sobre os conceitos e teorias empregados .............................................. 58 

Quadro 9 Benefícios e desafios das estratégias de comunicação por meio  

das mídias sociais durante emergências ............................................................ 62 

Quadro 10 Visão geral da literatura sobre mídias sociais e polícia .................................... 66 

Quadro 11 Pesquisas futuras apontadas pelos autores da revisão ....................................... 69 

Quadro 12 Prática na pesquisa ........................................................................................... 78 

Quadro 13 Comparação entre as abordagens da TE e da TAR ........................................... 88 

Quadro 14  Estruturas interpretativas e crenças filosóficas associadas ............................... 92 

Quadro 15  Características do Estudo de Caso .................................................................... 95 

Quadro 16 Fontes de dados .............................................................................................. 101 

Quadro 17 Resumo das atividades de Observação Direta ................................................. 108 

Quadro 18 Relação de documentos coletados .................................................................. 109 

Quadro 19 Artefatos identificados e suas funcionalidades ............................................... 110 

Quadro 20 Critérios para avaliação de uma pesquisa de estudo de caso ........................... 113 

Quadro 21 Resumo dos procedimentos metodológicos .................................................... 114 

Quadro 22 Relação entre finalidades/competências e os temas mais frequentes por setor  132 

 
 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 Seleção e categorização dos trabalhos por base de dados ................................. 53 

Tabela 2 Perfil dos participantes ................................................................................... 106 
 

  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

ACPO   Association of Chief Police Officers 

APM   Academia de Polícia Militar 

ADPF   Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  

BC   Base Comunitária 

BPM   Batalhão de Polícia Militar 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Cel PM  Coronel PM 

CEPH   Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos 

Cia PM  Companhia de Polícia Militar  

COMPSTAT    Computer Statistics 

Conf-IRM  International Conference on Information Resources Management  

CONSEP  Conselhos de Segurança Pública 

COPOM   Centro de Operações Policiais  

CPM   Corregedoria de Polícia Militar 

CVC   Controle de Vínculos Criminais 

CVO    Controle de Vínculos de Ocorrência 

DAOp   Diretoria de Apoio Operacional 

DCO   Diretoria de Comunicação Organizacional 

DEGEP  Departamento de Gestão Pública 

DInt   Diretoria de Inteligência 

Dinter   Doutorado Interinstitucional 

DP   Departamento de Polícia 

EBP   Estudos Baseados em Prática 

FGV   Fundação Getúlio Vargas 

GEPMOR   Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida  

IACP         International Association of Chiefs of Police  

ILP    Policiamento Liderado pela Inteligência 

IMEI    International Mobile Equipment Identity 

INATEL   Instituto Nacional de Telecomunicações  

MS    Mídias Sociais 

NPIA    National Policing Improvement Agency 



NInfo   Núcleo de Informática 

PM   Policial Militar 

PMMG  Polícia Militar de Minas Gerais 

POP    Policiamento Orientado por Problemas 

RVP   Rede de Vizinhos Protegidos 

RVVP   Rede Virtual de Vizinhos Protegidos 

STF    Superior Tribunal de Justiça  

TAR   Teoria Ator-Rede 

TE   Teoria da Estruturação 

TI    Tecnologia de Informação 

TIC    Tecnologias de Informação e Comunicação  

UFOP   Universidade Federal de Ouro Preto 

UGC    User Generated Content 

SMM   Social Media Monitoring  

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

1.1 Motivação ......................................................................................................................... 22 

1.2 Contextualização do tema, problema e objetivos de pesquisa ..................................... 25 

1.3 Estrutura da tese .............................................................................................................. 26 

2 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 28 

2.1 Mídias Sociais ................................................................................................................... 30 

2.1.1 Conceito .......................................................................................................................... 30 

2.1.2 Características, potencialidades e limites para o uso das mídias sociais ..................... 34 

2.2 A polícia e o policiamento ................................................................................................ 41 

2.2.1 O conceito de polícia ....................................................................................................... 41 

2.2.2 O policiamento ................................................................................................................ 45 

2.3 O emprego das mídias sociais pela polícia: revisão integrativa ................................... 49 

2.3.1 Descrição do método adotado ......................................................................................... 49 

2.3.2 Estruturando o campo de mídias sociais e polícia .......................................................... 53 

2.3.3 Como e para que a polícia utiliza as mídias sociais ....................................................... 59 

3 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA ........................................................................ 71 

3.1 Pressupostos teóricos da pesquisa: as abordagens baseadas em prática .................... 74 

3.2 A Teoria da Estruturação e seus elementos ................................................................... 79 

3.3 A Teoria Ator-Rede .......................................................................................................... 84 

3.4 As duas abordagens integradas: Teoria da Estruturação e Teoria Ator-Rede ........... 87 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................... 90 

4.1 O estudo de caso como método de pesquisa ................................................................... 94 

4.1.1 Seleção do caso estudado ................................................................................................ 96 

4.1.2 Definição da unidade de análise e os limites temporais do caso ................................... 97 

4.1.3 Escolha das fontes de dados .......................................................................................... 100 

4.2 Coleta de dados ............................................................................................................... 101 

4.2.1 Acesso e rapport ............................................................................................................ 101 

4.2.2 Estratégias de amostragem intencional ........................................................................ 102 

4.3 Procedimentos para a análise de dados ......................................................................... 111 

4.3.1 Critérios para avaliação ............................................................................................... 113 

4.3.2 Resumo dos procedimentos metodológicos ................................................................... 114 

 



5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ................................................ 115 

5.1 O caso da adoção das mídias sociais pela Polícia Militar de Minas Gerais ................115 

5.1.1 A polícia no Brasil e em Minas Gerais: um breve relato .............................................. 116 

5.1.2 A tecnologia de comunicação e informação na Polícia Militar de Minas Gerais ......... 118 

5.1.3 O emprego das mídias sociais na PMMG ...................................................................... 119 

5.2 Adoção do Facebook pela PMMG ................................................................................ 120 

5.2.1 A Dimensão Interação Social ........................................................................................ 128 

5.2.2 A Dimensão Imagem Institucional ................................................................................ 129 

5.3 Como e para que as mídias sociais são empregadas no policiamento ....................... 130 

5.3.1 O emprego das mídias sociais como fonte aberta de dados .......................................... 136 

5.3.2 O emprego das mídias sociais na comunicação institucional ...................................... 143 

5.3.3 O emprego das mídias sociais na comunicação interna .............................................. 148 

5.3.4 O emprego das mídias sociais para redução de lacunas de informação........................ 151 

5.3.5 O emprego das mídias sociais para o fortalecimento do espírito de corpo ................... 156 

5.3.6 A Dimensão Combate à Criminalidade ......................................................................... 158 

6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS ................................................................................... 160 

6.1 Resumo dos Achados ...................................................................................................... 161 

6.2 Contribuições para a literatura de mídias sociais e polícia ......................................... 165 

6.3 Implicações para a prática ............................................................................................. 165 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 166 

7.1 Limitações da pesquisa .................................................................................................. 167 

7.2 Pesquisas futuras ............................................................................................................ 167 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 168 

APÊNDICE - Protocolo de entrevista ................................................................................. 178 

ANEXO 1 - Parecer 13/2017 – CEPH/FGV ........................................................................ 179 

ANEXO 2 - Ofício 114/17 – CPP .......................................................................................... 183 



15 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A tecnologia representa um papel fundamental para as estratégias de policiamento, 

em razão das suas capacidades materiais e das significações que adquire nos contextos em que 

é articulada. É um instrumento ou meio através do qual se realiza uma prática e pode manifestar-

se de forma material, lógica ou social, moldando e sendo moldada pelas organizações e por seus 

atores (Manning, 2003).  

Quando novas tecnologias são adotadas pela polícia, elas podem alterar 

significativamente a prática policial (O’Connor, 2015), uma vez que a entrada de novos 

elementos provoca mudanças na atividade e no processo como ela se realiza (Tureta & 

Alcadipani, 2009). Assim, a incorporação dos automóveis, telefone e rádios permitiu maior 

mobilidade, chegada mais rápida aos atendimentos de emergência e recobrimento de uma área 

maior nas cidades pelos policiais. Os computadores e softwares e outras inúmeras tecnologias 

de informação (TI) representaram uma possibilidade de maior eficácia e legitimidade para a 

polícia no policiamento e na resolução de crimes (Manning, 2003; 2013; O’Connor, 2015).  

A polícia tem buscado acompanhar a evolução da internet que se moveu de uma 

entidade passiva para uma rede mais interativa, potencializando as tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) através de sites e aplicativos projetados para construção colaborativa de 

conhecimento e interações on-line (Kaplan & Haenlein, 2010; O’Connor, 2015). Para a polícia, 

tem sido inconteste a necessidade de se envolver e de se adaptar a essas tecnologias, primordiais 

no apoio às diversas abordagens e táticas usadas no policiamento, tais como as ferramentas de 

georreferenciamento, imprescindíveis no policiamento orientado por problemas (POP), que 

busca reduzir crimes repetidos em uma área; o Computer Statistic (COMPSTAT),  que se baseia 

na resolução de crimes e na prestação de contas à comunidade pelos comandantes de nível 

médio; bem como o policiamento liderado pela inteligência (ILP), que se fundamenta na 

informação focada em criminosos ativos e nas áreas emergentes de criminalidade. 

 As mídias sociais (MS), englobando sites e aplicativos, têm se mostrado aliadas de 

primeira hora no policiamento comunitário (Davis, Alves, & Sklansky, 2014) e no policiamento 

liderado pela inteligência (Bullock, 2013). O desafio está em não permitir que essas ferramentas 

sejam empregadas apenas como reforço às práticas tradicionais de policiamento aleatório, nas 

respostas rápidas às chamadas de serviço e nas prisões de infratores, em detrimento de um foco 

de médio e longo prazo que se dê por meio de investigações necessárias à análise da 

criminalidade (Manning, 2003). Já no caso da comunicação organizacional, a dificuldade é que 
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as MS não sejam vistas apenas como um canal a mais pelo qual são transmitidas informações, 

mas sim como uma plataforma na qual a interação com a sociedade pode ocorrer (Leonardi, 

Huysman, & Steinfield, 2013). 

Neste trabalho, procuro contribuir para a identificação e a explicação de como e de 

para quê as MS são empregadas no policiamento. Essa discussão se diferencia das realizadas 

até então por dois motivos. O primeiro diz respeito à epistemologia e à ontologia aqui adotadas.  

O fenômeno do uso das MS no policiamento foi analisado sob a lente da prática, ou seja, por 

meio de uma perspectiva não dicotômica, processual e reflexiva, a partir da qual a tecnologia 

não é vista apenas como um artefato, representado por seu conjunto de propriedades materiais 

(Orlikowski, 2000). O uso de uma tecnologia como prática social é situado, está relacionado ao 

modo compartilhado que orienta o desempenho cotidiano, e se evidencia nos discursos, nos 

artefatos, nos comportamentos dos atores e na vida cotidiana da organização.  

Nesse sentido, o emprego das MS no policiamento adquire significado em um 

contexto de ação situada na dinâmica das interações (entre humanos e não humanos) e no 

contexto físico (espaço e tempo, território situacional). As ações são desempenhadas por 

policiais (atores humanos) e por artefatos (atores não-humanos) em uma rede de conexões 

estabelecida na prática. Assim, não só os policiais são indispensáveis ao policiamento, mas 

também os artefatos, pois a ausência destes, em alguns casos, inviabilizaria a prática. O foco da 

pesquisa passa a ser, então, as práticas situadas no lugar das pessoas, dos artefatos ou dos 

valores culturais. A unidade básica de análise é, por conseguinte, a atividade de pessoas e de 

materiais agindo em diversos cenários. 

O segundo motivo pelo qual a discussão feita aqui difere das realizadas até então 

está imbricado ao primeiro e diz respeito à análise do fenômeno em uma polícia brasileira de 

caráter militar, responsável pelo policiamento preventivo e repressivo, estando intrinsecamente 

ligada a um tipo de contexto do qual o policiamento faz parte. A lente da prática amplia a 

perspectiva de análise ao considerar que “as ações humanas simultaneamente condicionam e 

são condicionadas por propriedades institucionais em contextos sociais” (Pozzebon & 

Pinsonneault, 2000, p. 1355). Ou seja, o caráter específico e histórico da organização Polícia 

Militar não é o ponto de partida para a investigação do objeto, mas partimos do modo como o 

uso das MS no policiamento tem origem em uma dada situação.  

O aspecto inovador desta pesquisa está, justamente, em examinar o uso das MS no 

policiamento (prática), e não o seu uso pela polícia (organização), desnaturalizando a noção 

rígida e estabelecida nesses conceitos a partir da lente da prática. Assim, é possível estabelecer 
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o policiamento como um nexus no qual as ações estão ligadas através de compreensões, de 

regras explícitas e de uma série de fins, usos e emoções que são aceitos e ordenados conforme 

eles acontecem (Schatkzi, 2005).  

Dentre os múltiplos aspectos do fenômeno que podem ser estudados, investigo os 

tipos, as maneiras, a finalidade e os atributos das MS que favorecem o emprego dessas 

ferramentas no policiamento. As MS são um “grupo de aplicações baseadas na Internet que se 

alicerça nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permite a criação e troca 

de conteúdo gerado pelo usuário” (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 266).  

Ao longo deste trabalho, faço uso do termo MS para me referir aos artefatos 

tecnológicos que podem ser acessados por quaisquer pessoas. Entretanto, quando eu trato 

nomeadamente dos aplicativos desenvolvidos para segurança pública, explicito o aplicativo e 

destaco a diferença entre os gerais (usados por qualquer pessoa) e os específicos (usados apenas 

pelos policiais), pois identifiquei que, em diversas situações, eles são empregados pelos 

policiais em conjunto e simultaneamente, tornando imprescindível aliar a análise das MS a esses 

aplicativos. 

A interação social por meio do compartilhamento de conteúdo é uma característica 

endógena e pretensamente universal das MS. A importância desses artefatos tecnológicos reside 

no fato de assegurarem a influência recíproca, mesmo que assimétrica, entre pessoas, grupos e 

organizações que compartilham interesses através de conteúdo na internet. Esses atributos têm 

sido destacados como fundamentais para a adoção das MS pelas organizações, apesar de não 

ser significativo o número de estudos nessa direção (Stamati, Papadopoulos, & 

Anagnostopoulos, 2015).  

 A polícia, em todo o mundo, tem utilizado essas ferramentas, sendo seu emprego 

estimulado pelos governos e pelas associações de chefes de polícia (IACP, 2011; Ma, 2013; 

Lieberman, Koetzle, & Sakiyama, 2013). Pesquisas vêm sendo realizadas para identificar 

como, para que e por que a polícia está usando as MS e para analisar as características desses 

artefatos tecnológicos que podem contribuir para a prática policial, em especial para o 

policiamento comunitário (Ma, 2013; Brainard & Edlins, 2015; O’Connor, 2015; Beshears, 

2017).  

Pesquisadores e chefes de polícia se mostram eufóricos quanto à adoção das MS 

pela polícia, acreditando que o uso dessa tecnologia se traduzirá em mais aproximação e 

engajamento do cidadão (IACP, 2011; Rudell & Jones, 2013; Fernandez, Cano, & Alani, 2014). 

Essa expectativa também pode estar associada à ideia de que as MS, vistas como tecnologia de 
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informação (TI), têm potencial para moldar o trabalho policial, contribuindo para a introdução 

de mudanças que possibilitem um aumento da eficiência. Há uma crença determinística no 

potencial transformador existente nas MS que pouco ou nada considera que o simbolismo da 

tecnologia pode limitar seu uso e sua aplicação (Barley, 1986; Orlikowski, 1992, 2000; 

Manning, 2003). 

Estudos realizados mostram que a polícia tem usado as MS buscando fortalecer a 

imagem institucional (Schneider, 2016); informar os cidadãos sobre crimes, incidentes e tráfego 

(Beshears, 2017); obter informações que contribuam para com as investigações (Denef, Bayerl 

& Kaptein, 2013); buscar interação e engajamento com a comunidade (Davis, Alves, & 

Sklansky, 2014; Sachdeva & Kumaraguru, 2015) e monitorar movimentos sociais e cidadãos 

suspeitos nas redes sociais na internet (Trottier, 2012, 2015). O que se observa é que a polícia, 

tal como ocorre nas organizações privadas que usam as MS, busca inicialmente a interação com 

as “partes externas”, através das MS abertas. O emprego dessas ferramentas tecnológicas para 

a interação interna é menos frequente e menos estudado (Leonardi, Huysman, & Steinfield, 

2013). Na revisão de literatura, não identifiquei pesquisas que tratassem do emprego de mídias 

sociais corporativas ou de aplicativos desenvolvidos especificamente para a polícia. 

Os estudos realizados ainda são incipientes e pouco conclusivos para demonstrar a 

eficácia das MS na prática policial (Crump, 2011; Meijer, & Thaens, 2013; Davis, Alves, & 

Sklansky, 2014). Além disso, a maioria deles foi realizada a partir do trabalho das polícias 

americanas e europeias, que possuem estruturas e atribuições muito diferentes daquelas da 

polícia brasileira, na qual o fenômeno ainda é pouco estudado (Baccin & da Cruz, 2015). 

Mesmo na literatura americana e europeia são escassos os trabalhos que buscam discutir a 

contribuição das MS no contexto interno (intraorganizacional) da polícia (Meijer, 2014; Meijer 

& Torenvlied, 2016), pois o foco das pesquisas está, prioritariamente, na compreensão da 

influência das MS na relação com o cidadão (Hevering & Zach, 2010; Brainard & Edlins, 2015). 

Os estudos brasileiros identificados abordam apenas discussões de policiais em blogs (Ramos 

& Paiva, 2009; Alcadipani & Medeiros, 2016).  

Inexpressivo também é o número de pesquisas sobre o emprego das MS pelas lentes 

da prática. Os Estudos Baseados em Prática (EBP) estão fundados nas construções de autores 

como Bourdieu, Garfinkel, Foucault e Giddens, que buscaram superar dualidades presentes na 

teoria social entre indivíduo e sociedade, agência e estrutura, subjetividade e objetividade, 

micro e macro, possibilitando uma análise focada na relacionalidade e na interação do objeto 
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de estudo, em especial quando se pesquisa a adoção organizacional de uma tecnologia 

(Orlikowski, 1992, 2000, 2015).  

Para contornar as referidas dualidades, o ponto de partida analítico escolhido por 

esses autores toma a prática como o locus ontológico (Peters, 2016). Assim, os EBP têm 

agregado pesquisas das áreas de tecnologia (Barley, 1986; Orlikowiski, 1992, 2000), de 

estratégia (Wilson & Jarzabkowski, 2004; Whittington, 2006; Fenton & Langley, 2008) e de 

aprendizagem organizacional e conhecimento (Gehardi, 2014b, 2006, 2001; Gehardi & 

Nicolini, 2014), sendo descritos como a “virada da prática” (Schatzki, 2005). No entanto, são 

escassas as pesquisas que analisam o emprego das MS na aprendizagem (Schein, 2014), na 

estratégia e como fator de mudança ou inovação (Ma, 2013; Leonardi, Huysman, & Steinfield, 

2013), especificamente nas organizações. 

Se pensarmos na prática como uma epistemologia, ela pode ser empregada na 

qualidade de uma lente que possibilita a compreensão de diversos aspectos da realidade 

fenomênica organizacional, na qual rotinas de comportamento compartilhadas interconectam 

pessoas e materiais pertencentes a um determinado contexto (Gehardi & Nicolini, 2014; 

Reckwitz, 2002; Schatzki, 2005). Os vários aspectos envolvidos em uma prática podem ser 

analisados “em relação à sua recursividade, aos hábitos socialmente sustentados, ao 

conhecimento implícito em um domínio de ação... e às formas partilhadas de realizar qualquer 

prática” (Gehardi & Nicolini, 2014, p. 45). Inclusive, tem ocorrido uma intensificação da 

colaboração entre pesquisadores do campo de Estudos Organizacionais e de Tecnologia da 

Informação em estudos que analisam o emprego da tecnologia em organizações, situando o 

social nas práticas (Pozzebon & Pinsonneault, 2005). 

As tecnologias são mutáveis e ambíguas, em especial os artefatos tecnológicos 

empregados no policiamento, não só porque se mostram no contexto de conflitos com o público, 

mas também porque são codificadas e decodificadas pelas regras formais e informais e pelos 

princípios que moldam a prática policial (Manning, 2003). Assim, tal qual o posicionamento 

adotado nesta tese, a tecnologia é tratada como um bem social, e não como um objeto físico, e 

a estrutura é conceituada como um processo, e não como uma entidade (Barley, 1986). 

Por esse ângulo, é possível investigar o emprego das MS no policiamento como 

uma prática, entendida como uma atividade construída por meio de ações e interações de 

múltiplos atores e materiais envolvidos no trabalho policial. Do mesmo modo, pode-se verificar 

se, como e com qual finalidade essa prática está se institucionalizando, sustentada por um 

consenso de trabalho e por uma ordem moral. Para além de se pensar em uma utilização 
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fundamentalmente objetivista e determinística das MS no policiamento, pode-se considerar esse 

uso como um processo socialmente construído a partir da maneira pela qual os policiais 

atribuem significado às suas experiências de trabalho. Dito de outra forma, o emprego das MS 

na prática diária dos policiais pode ocorrer através da interação e das trocas simbólicas entre 

esses atores (humanos) e a tecnologia (material – atores não-humanos), como atividade 

socialmente sustentada, problematizando não o que é feito, mas o que é socialmente mantido 

como “um modo de fazer as coisas juntos” (Gherardi, 2014b, p. 3). 

Nesta direção, a lente da prática é um serendipity para investigar o fenômeno do 

emprego das MS no policiamento enquanto uma composição de atividades interconectadas. Ela 

também possibilita incorporar o “material” à tecnologia, de maneira tal que propriedades 

intrínsecas de matéria e forma das MS não desapareçam frente à perspectiva social da prática. 

A materialidade é entendida como propriedades de uma tecnologia que não são totalmente 

estabilizadas ou “completas” (Orlikowski, 2000) e que identificam as características 

constituintes dessa tecnologia, em tese disponível para todos os usuários da mesma maneira 

(Leonardi, 2012).  

Assim, é possível perceber “que toda materialidade é social, pois foi criada através 

de processos sociais e é interpretada e usada em contextos sociais, e que toda ação social é 

possível por causa de alguma materialidade” (Leonardi, 2012, p. 12), estando constitutivamente 

enredadas na vida cotidiana. Essa sociomaterialidade é usada quando nos referimos aos espaços 

coletivos em que as pessoas entram em contato com a materialidade de uma tecnologia e 

produzem várias funções. Ou seja, o que é sociomaterial não é a tecnologia, mas a “prática” em 

que a tecnologia é incorporada (Orlikowski, 2007; Leonardi, 2012). 

A análise sob a perspectiva dos EBP constitui um gap tanto no campo das MS com 

foco na tecnologia como causa ou efeito quanto no campo dos estudos sobre o trabalho policial, 

pois quase sempre o policiamento é examinado a partir de perspectiva positivista como rotinas 

ou atividades em um processo individual, grupal ou organizacional de maneira distinta e nem 

sempre situada.  

Destarte, nesta pesquisa busquei preencher as lacunas identificadas na literatura 

sobre: i) o emprego das MS pela polícia brasileira (Baccin & da Cruz, 2015); ii) o emprego das 

MS no contexto intraorganizacional (Leonardi, Huysman, & Steinfield, 2013; Meijer, 2013; 

Meijer & Torenvlied, 2016); e sobre iii) a lente da prática para analisar o emprego das MS no 

policiamento.  
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Para isso, explorei o uso das MS no policiamento. Inicialmente, investiguei o 

processo de adesão às MS pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), especialmente ao 

Facebook. Naquela época, estava influenciada pelo trabalho de Mergel e Bretschneider (2013), 

que utilizaram as teorias sobre adoção da inovação como lente para compreender o papel de 

intraempreendedores do setor público que adotam as MS. Para os autores, características da 

cultura e da estrutura organizacionais e características da tecnologia afetam o emprego das MS. 

Estava influenciada também pelos trabalhos de Manning (2003, 2008), que estudou os efeitos 

da interação entre novas TI e a polícia. Isso me levou a intuir que as MS poderiam alterar a 

prática policial. 

Críticas à construção desse meu argumento me levaram a ampliar a investigação a 

outras MS. Quando iniciei a observação direta, as conversas e as entrevistas semiestruturadas 

com os policiais, constatei o emprego massivo do WhatsApp e de aplicativos voltados para a 

segurança pública, o que me fez rever a questão de pesquisa e focar a tese nas maneiras e 

finalidades do emprego das MS no policiamento. Entendi ser necessário primeiramente 

compreender e explicar o uso, pois não identifiquei estudos nessa direção que me permitissem 

assumir que a utilização das MS provoca mudanças na atuação policial.  

De fato, investigar o emprego das MS no policiamento pode ser importante para 

compreender a contribuição dessa tecnologia para as estratégias de polícia. Uma questão que 

se torna evidente na utilização das MS no policiamento é que não são feitas considerações sobre 

as possíveis contribuições que esse uso proporciona aos policiais em sua atuação diária (Meijer, 

2014). Também pode ser importante uma lente que foque a atenção teórica nas maneiras 

possíveis com que essas novas tecnologias permitem aos usuários realizar suas atividades ou 

serem restringidos nelas, podendo fornecer uma estrutura convincente para compreender o 

papel das mídias sociais nas organizações. Pouco se teorizou sobre como esses aplicativos 

transformam as relações entre eles e os policiais (Meijer, 2014; Meijer & Torenvlied, 2016). 

Assim, dado o escasso entendimento na literatura sobre mídias sociais e policiamento sob esses 

pontos de vista, parece haver uma lacuna sobre o emprego dessas ferramentas tecnológicas 

neste contexto. 

 

1.1 Motivação 

Por muito tempo, acreditei no determinismo da tecnologia na ação policial. Sou 

policial na PMMG desde 1981 e vivi o processo frenético de incorporação dos computadores e 

da informatização na atividade administrativa e operacional, quando atuava no nível estratégico 
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da polícia. No final da década de 90, fui transferida para a atividade operacional e, no 1º 

Batalhão de Polícia Militar (BPM), pude verificar que o processo de incorporação da 

tecnologia, como previra Barley (1986, p.78), “ocasionava diferentes estruturas 

organizacionais, alterando os papéis e os padrões de interação institucionalizados”. Ou seja, o 

que desenhávamos no nível estratégico não era implementado no nível operacional, residindo 

aí muito do descompasso entre o discurso do nível estratégico e a ação no nível operacional.  

Na rua, as tecnologias envolviam a participação ativa em um conjunto de atividades 

que moldava não apenas o que os policiais faziam, mas também quem eram (enquanto 

profissionais e enquanto pessoas) e como interpretavam o que faziam. No policiamento, essas 

ações são significadas a partir da relacionalidade entre o social e a materialidade, como 

“realizando-se” ou “acontecendo” por meio de uma rede de conexões entre policiais, 

tecnologias e normas, em um processo de policiar. 

Em 2000, no comando de uma companhia responsável por uma extensa região de 

aglomerados em Belo Horizonte, a 10ª Companhia de Polícia Militar (Cia PM) do 5º BPM, 

percebi que a prática policial exigia de mim mais do que o policiamento que estava na minha 

cabeça e nos manuais. Percebi também que, por si só, a tecnologia não alteraria meus 

indicadores de criminalidade. Para responder a algumas das intrincadas situações de violência 

juvenil e à alta taxa de homicídios, necessitei interagir e refletir com policiais, professores, 

adolescentes e pais e empregar diversos equipamentos e artefatos tecnológicos, que ganhavam 

significado.  

Apesar dos resultados positivos com queda nas taxas de ocorrências de homicídios, 

passei a ser questionada sobre a validade dos métodos de intervenção para a capacitação dos 

policiais e para a interação com a comunidade, uma vez que eles, nem sempre, estavam 

baseados em preceitos formais. Em busca de respostas, procurei auxílio na academia. 

Matriculei-me na Fundação João Pinheiro em um mestrado em políticas sociais, para entender 

o que fazíamos. Desse modo, descobri Berger e Luckmann, Goffman, Giddens, Bourdieu e 

tantos outros. Descobri que havia mais respostas sobre policiamento na Sociologia do que no 

Direito.  

Minha dissertação tratou de Confiança na Polícia: experiência, informação e 

reflexão como fatores intervenientes (Lima, 2003). Eu me baseei na discussão de confiança 

proposta por Giddens (1991) em seu trabalho Consequências da Modernidade para verificar, 

junto às lideranças comunitárias, se elementos de informação e de reflexão são fatores que 

intervêm no estabelecimento da confiança na Polícia Militar. Eu questionava a relação causal 
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entre experiências havidas e confiança. E, apesar de a hipótese ter sido rejeitada nesse estudo e 

posteriormente por Oliveira Júnior (2011), para mim o sentido geral continuava verossímil.  

Fui para a reserva em 2008 e desde então estava afastada do meio policial. Iniciei, 

em 2011, uma nova carreira na Universidade Federal de Ouro Preto, onde sou Professora 

Adjunta. Em 2016, encontrei um colega da minha turma de oficiais dos idos de 1985 que havia 

concluído uma pesquisa sobre o emprego do Facebook pela PMMG (Praxedes, 2015). Pareceu-

me estar diante de uma “nova polícia”, que se preparava para atuar em um contexto virtual. 

Assim, cheguei até aqui. 

Nesta pesquisa, busco identificar e explicar como as MS são empregadas no 

policiamento. Considerei que, em razão da escassez de estudos interpretativistas anteriores 

sobre este fenômeno, compreender e explicar as maneiras e as finalidades do uso contribuiria 

para pesquisas futuras que se propusessem a problematizar se as MS estão sendo empregadas 

para gerar conhecimento e contribuir com o aprendizado organizacional (Schein, 2014), se as 

MS impactam a estratégia policial na prática (Wilson & Jarzabkowski, 2004) ou se o uso dessa 

tecnologia traz mudanças à prática policial (Barley, 1986; Orlikowski, 1992, 2000).  

É preciso destacar os estudos de Manning (2003), que, sob um paradigma 

interpretativista, procuraram investigar os efeitos do uso de TI nas organizações policiais, suas 

práticas e tradições, verificando o que deve ser feito para facilitar a adaptação dessas 

ferramentas pela polícia e como sua eficácia no emprego pode ser avaliada. O autor centrou sua 

discussão em informação, seu uso e seu processamento, demonstrando as conexões entre 

informação, organização social do policiamento, cultura ocupacional e tecnologia. As 

conclusões de Manning não foram animadoras: até agora a tecnologia tem sido usada para 

produzir e reproduzir práticas tradicionais direcionadas para o controle do crime, modificando-

as lentamente (Manning, 2003, p. 420).  

Entretanto, os atributos das MS, como visibilidade, velocidade e volume de dados, 

amplo alcance, acesso e manuseio fáceis para coleta e envio de textos, áudio e vídeo, em 

especial o WhatsApp e os aplicativos desenvolvidos para segurança pública, talvez possam 

influir nas conexões estabelecidas por Manning. A maneira como a informação tem sido obtida, 

usada e compartilhada através das MS pode intervir nas práticas e rotinas policiais. Essas 

ferramentas tecnológicas estão intrinsecamente imbricadas ao cotidiano do trabalho policial, 

como se fossem um continuum entre policiais e seus smartphones.  

Na banca de qualificação, em 2017, um dos avaliadores questionou o uso das MS 

na prática policial no Brasil. 
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Até que ponto os policiais na prática estão usando as MS para evoluir, para 
melhorar o patrulhamento? MS no Brasil, diferentemente do Reino Unido, em 
que eles usam as MS como estratégia de patrulhamento e que eles 
desenvolvem uma coisa forte ligada à gestão policial, está ligada à gestão de 
imagem, mostrar os policiais fazendo boas ações ou heróis da polícia em 
perseguição. Aqui, as MS servem para as polícias reafirmarem quem elas são 
e entrarem no debate público de Segurança Pública, nos discursos que eles 
constroem, “bandido bom é bandido morto”, a heroificação do policial. MS 
para o trabalho policial em si, aqui no Brasil... Não sei até que ponto que o 
fenômeno que você pretende analisar existe de fato, em profundidade, no 
Brasil. (Avaliador). 

 
Essa ponderação e o incentivo para empregar uma abordagem estruturacionista 

foram contribuições da banca que me possibilitaram reformular a questão de pesquisa e a 

estrutura interpretativa. Era preciso partir de um ponto anterior para compreender e explicar 

como e para que as MS estão sendo empregadas pela polícia, pelos policiais e no policiamento, 

para então problematizar se, da maneira como esse uso tem se dado, é possível haver mudanças 

na prática policial, o que abre caminho para pesquisas futuras. 

Na revisão de literatura, descrita no capítulo 2, constatei que, mesmo nos países 

europeus e americanos, o emprego das MS pela polícia é um desafio, pois não só as polícias 

brasileiras padecem com questões de legitimidade e confiança (Crump, 2011; Edlins & 

Brainard, 2016). Por isso se dá o investimento em tecnologias que permitam maior aproximação 

e eficiência. Para responder à questão de pesquisa que orienta esta tese, e que descrevo na seção 

seguinte, identifiquei abordagens teóricas e modelos conceituais emergentes adequados ao 

estudo da tecnologia enquanto um bem social, que interage com atores humanos em um 

contexto de ação situada, ao invés de um objeto físico. Dentre essas abordagens destaco os 

estudos baseados em prática desenvolvidos por Orlikowski (1992, 2000, 2007), Latour (1999a, 

1999b, 2005), Reckwitz (2002), Schatzki (2005), Whittington (2006, 2015) e Leonardi (2012).   

 

1.2 Contextualização do tema, problema e objetivos de pesquisa 

A disseminação rápida do emprego das MS para além do mercado (Meijer 

&Thaens, 2013), principalmente da área de marketing (Alcadipani & Medeiros, 2016), tem 

atraído a atenção da academia, que busca entender as potencialidades e os riscos do emprego 

dessas ferramentas no setor público (Mergel, 2014), em especial na polícia (Ma, 2013; 

Lieberman, Koetzle, & Sakiyama, 2013; O’Connor, 2015). Em sua maioria, esses estudos 

procuram entender como as MS podem colaborar para um maior engajamento dos cidadãos em 

relação ao governo (Ruddel & Jones, 2013; Fernadez, Cano, & Alani, 2014) e como as práticas 
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governamentais podem, por meio do uso das MS, aumentar a participação e a transparência 

(Mergel, 2012, 2013, 2014).  

A polícia, dentre os órgãos governamentais, tem sido um campo de pesquisa para o 

qual as atenções da academia e das associações de chefes de polícia têm se voltado, buscando 

compreender como e para que essas ferramentas tecnológicas vêm sendo usadas, além de seus 

impactos na prática policial (Hevering & Zach, 2010; Crump, 2011; Omanga, 2015; Cesare et 

al., 2016) e no relacionamento com o cidadão (Sachdeva & Kumaraguru, 2015; Davis, Alves, 

& Sklansky, 2014; Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015; Meijer & Torenvlied, 2016; Schneider, 

2016). Entre esses estudos destacam-se aqueles que investigam: i) as características das MS 

utilizadas, dos usuários e das mensagens (Hevering & Zach, 2010; Ruddell & Jones, 2013; 

Fernandez, Cano, & Alani, 2014; Van de Velde, Meijer, & Homburg, 2015; Huang et al., 2016); 

ii) a finalidade do seu emprego (Ma, 2013; Lieberman, Koetzle, & Sakiyama, 2013; O’Connor, 

2015); bem como iii) as estratégias adotadas (Meijer & Thaens, 2013; Denef, Bayerl, & 

Kaptein, 2013; Brainard & Edlins, 2015; Trottier, 2015; Omanga, 2015). 

Não identifiquei estudos que buscassem compreender como e para que as MS são 

empregadas na prática policial no Brasil. Tampouco se analisa esse uso sob a perspectiva dos 

Estudos Baseados na Prática. Diante desse cenário, esta tese busca avançar no entendimento 

desta questão que envolve mídias sociais e policiamento.  

O problema central que orienta a tese é:  

Como e para que as mídias sociais são empregadas no policiamento?  

O objetivo geral desta pesquisa é explicar de que forma e com que finalidade as 

mídias sociais são empregadas no policiamento sob a lente da prática. Em um plano mais 

detalhado, tem-se como objetivos específicos:  

1) Identificar tipos e atributos das MS empregadas no policiamento;  

2) Identificar o que os policiais fazem com as MS em suas atividades diárias 

e como as regras e recursos estruturam esse uso;  

3) Explicitar a contribuição de uma abordagem baseada na prática para o 

entendimento do emprego das MS em organizações policiais. 

Para atender a esses objetivos, delimitei o escopo deste estudo em torno da 

investigação das mídias sociais – Facebook e WhatsApp – empregadas pelos policiais e pela 

PMMG e dos aplicativos desenvolvidos para segurança pública empregados no policiamento. 

Procuro trazer contribuições teóricas e práticas ao final desta tese. Do ponto de vista teórico, 

busco descrever como os Estudos Baseados em Prática colaboram para a compreensão do 
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emprego das MS (Scott & Orlikowski, 2014), do policiamento e do uso desses artefatos no 

policiamento. Me empenho ainda em fazer contribuições para a literatura das MS, considerando 

seu potencial para o policiamento, empregando a prática como uma perspectiva (Orlikowski, 

2015). Do ponto de vista da prática, esforço-me para cooperar com as estratégias da polícia na 

direção de um emprego eficiente dessas TICs no policiamento. 

 

1.3 Estrutura da tese 

Esta tese está estruturada em sete capítulos, incluído este primeiro de Introdução, 

no qual apresento uma síntese da temática da pesquisa com a motivação pelas escolhas teóricas 

e metodológicas, destacando como essas escolhas contribuem para o campo de estudo. Exponho 

também o problema de pesquisa, os objetivos e a organização do texto para orientação dos 

leitores. 

No capítulo 2, apresento uma revisão de literatura abrangendo os tópicos que vêm 

sendo objeto de estudos relacionados às MS – conceito, características, potencialidades e limites 

para o emprego em organizações privadas e públicas – e ao policiamento, discutindo o que a 

polícia é e o que ela faz. Além disso, exponho a metodologia empregada para a revisão 

integrativa sobre MS e polícia e os resultados obtidos a partir dessa revisão, dentre eles o modo 

como o campo vem sendo estruturado e as propostas para pesquisas futuras. 

No capítulo 3, explicito o quadro teórico de referência alinhado a um paradigma de 

pesquisa construtivista (Grand, von Arx, & Rüegg-Stürm, 2015) sobre o uso da tecnologia. Esse 

quadro foi elaborado a partir dos estudos baseados em prática, dos quais lancei mão para fazer 

frente aos dualismos presentes na teoria social. Duas teorias fundamentadas na prática que 

compartilham premissas ontológicas e epistemológicas influenciaram a construção desse 

quadro: a Teoria da Estruturação (TE) de Giddens (2009), traduzida por Orlikowski (1992, 

2000) em seu modelo da Tecnologia em Prática; e a Teoria Ator-Rede (TAR) (Callon & Latour, 

1981; Callon, 1986; Law, 1986; Latour, 1999a, 2005). 

No capítulo 4, esclareço a abordagem metodológica tendo em vista que método e 

teoria estão interligados (Langley, 1999) e que a opção pela lente da prática me possibilita 

verificar como atores humanos e não humanos moldam e são moldados nos processos e práticas 

policiais. Segundo a perspectiva construtivista, a realidade é socialmente construída, o que 

auxilia o entendimento do fenômeno por parte dos atores (policiais) e dos artefatos (MS) de 

maneira situada, sendo a relação de atores entre si e a relação entre atores e materiais essenciais 

para a compreensão dos significados produzidos a partir dessas interações. 
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No capítulo 5, narro a análise dos dados qualitativos e discuto os resultados 

alcançados. Inicialmente, contextualizo o estudo de caso objeto desta tese, que trata da adoção 

das MS pela PMMG. Inicio a abordagem com um breve relato sobre a polícia no Brasil e em 

Minas Gerais. Apresento como vem sendo tratado, por meio de normas, o emprego das MS na 

PMMG. A estrutura narrativa me forneceu ferramentas teóricas e metodológicas para que eu 

conectasse as microatividades cotidianas dos policiais ao campo mais amplo presente nas 

normas.  

No capítulo 6, apresento um resumo dos achados, das implicações teóricas e 

práticas e as contribuições desta tese. Finalizo, no capítulo 7, tratando das limitações da 

pesquisa e das sugestões para estudos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo apresento uma revisão de literatura sobre os temas centrais que 

compõem esta tese – Mídias Sociais e Polícia – e a correlação desses conceitos-chave entre si, 

os quais representam o fenômeno aqui estudado – o emprego das mídias sociais no 

policiamento, esquematizados na Figura 1.  

 

Figura 1: Correlação entre os conceitos da revisão de literatura 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O primeiro desafio que enfrentei em relação aos conceitos-chave desta tese foi 

identificar estudos nos quais esses conceitos fossem construídos ou empregados a partir de um 

paradigma construtivista e que considerassem a interação sujeito-objeto (Sobre MS, ver: 

Kaplan & Haenlein, 2010 e Ouirdi et al., 2014. Sobre polícia, ver: Bayley, 2001; Monjardet, 

2003; e Reiner, 2004). Primo (2012) discute o que há de social nas mídias sociais a partir da 

Teoria Ator-Rede e das associações entre atores humanos e não-humanos. Também Scott e 

Orlikowski (2014) tratam da sociomaterialidade e do entrelaçamento a partir de um site de MS. 

Manning (2007), ao abordar a cultura ocupacional da polícia, entende que a dialética entre 

organização e atores é impulsionada não pelas crenças ou atitudes, mas pelas práticas e suas 

restrições, que tornam o trabalho possível dentro dessa organização. Para o autor, as ocupações 
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devem ser estudadas no contexto organizacional, considerando sua localização material, 

temporal e social. Esse reduzido número de estudos desenvolvidos a partir de um paradigma 

construtivista fez com que eu me valesse da literatura disponível, atenta aos vieses que isso 

poderia produzir em minha pesquisa. 

Meu segundo desafio foi definir as fronteiras conceituais de forma a delimitar o 

escopo do estudo e possibilitar a construção do processo de pesquisa estabelecendo o 

paradigma, as estratégias e a metodologia (Strauss & Corbin, 2008). Isso parece óbvio, mas 

tanto MS quanto polícia são conceitos com reduzido consenso, e ainda padecem com os 

significados pré-contidos. Talvez por isso os conceitos não estejam descritos em diversas 

pesquisas que investigam a adoção dessas ferramentas digitais pela polícia (Davis, Alves, & 

Sklansky, 2014; Meijer & Torenvlied, 2016). Além disso, MS é um conceito relativamente 

novo que vem sendo empregado em diferentes áreas que se valem de distintas definições; em 

alguns estudos, o conceito nem mesmo é apresentado (Omanga, 2015; Huang et al., 2016; 

Edlins & Brainard, 2016). Também o que se entende por polícia está imbricado ao trabalho 

policial, de forma que a polícia é descrita pelo que ela faz (Monjardet, 2003). Na leitura inicial, 

identifiquei que, além de não estabelecer os conceitos, diversos autores investigam as MS e a 

polícia sem determinar uma relação entre ambos ou sem especificar como a discussão se articula 

com o campo (Hevering & Zach, 2010; Davis, Alves, & Sklansky, 2014; Omanga, 2015; Huang 

et al., 2016). Isto revela que há um extenso caminho analítico e sumativo a ser percorrido.  

Para abranger os diversos aspectos relacionados aos temas e suas interseções, optei 

por apresentar a literatura em três blocos temáticos. Na seção 2.1, relatei como o conceito de 

MS tem sido apresentado, além das características, limites e potencialidades que contribuem 

para o seu emprego. Da mesma maneira, na seção 2.2 discorri sobre o conceito de polícia e 

sobre os atributos do policiamento. Na seção 2.3, descrevi a revisão integrativa sobre mídias 

sociais e polícia, primeiro passo desta pesquisa em direção ao fenômeno que busquei analisar. 

Essa revisão me permitiu identificar como esse campo tem sido estudado e os elementos que 

têm incentivado os policiais a adotarem essas ferramentas tecnológicas em suas atividades. 

 

2.1 Mídias sociais 

2.1.1 Conceito 

Mídia social tornou-se um termo amplamente utilizado e objeto de um crescente 

corpo de pesquisas acadêmicas, embora seja limitado o entendimento sobre sua definição 
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(Ouirdi et al., 2014, p. 108). Em razão da abrangência do escopo desse termo, as MS são por 

vezes definidas a partir de exemplos de aplicativos, seus tipos e suas funcionalidades.   

As definições de MS, em sua maioria, descrevem a função (ou propósito) e os canais 

utilizados para transmissão das mensagens (Mergel, 2014; Ouirdi et al., 2014). Além disso, é 

possível identificar abordagens realizadas a partir da ideia de redes sociais, para então 

estabelecer o conceito de MS (Recuero, 2006; Boyd & Ellison, 2007; Recuero, Bastos, & Zago, 

2015) ou a partir da evolução da web e das tecnologias móveis e suas interfaces, tais como 

serviços da web e aplicativos on-line (Kaplan & Haenlein, 2010; Kavanaugh et al., 2012; Meijer 

& Thaens, 2013).  

Para estabelecer diferenças e delimitar os conceitos de rede social na internet, sites 

de redes sociais e mídias sociais, Recuero (2006, p. 26) inicialmente definiu rede social como 

“um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, grupos ou organizações; os nós da rede) e 

suas conexões (interações ou laços sociais)”, que representam metáforas para a estrutura dos 

agrupamentos sociais. Quando esses agrupamentos são estabelecidos através da interação 

mediada pelo computador, temos as redes sociais na internet. No espaço on-line, essas redes 

são demarcadas pelas trilhas deixadas pelas pessoas, grupos e instituições, a partir de suas 

produções e representações (Recuero, Bastos, & Zago, 2015).  

Os sites de redes sociais são suportes de comunicação em rede, espaços da web que 

possibilitam a pessoas, empresas e órgãos governamentais a criação de perfis com os quais 

interagem entre si por meio dos conteúdos compartilhados (Boyd & Ellison, 2007). Entretanto, 

a maneira de interagir por meio dos sites vem mudando o seu foco. Ao invés de estar centrado 

no perfil dos usuários, o foco atualmente incide sobre o conteúdo.  

Um site de rede social é uma plataforma de comunicação em rede na qual os 
participantes 1) possuem um único perfil de identificação composto por 
conteúdos produzidos pelos usuários, conteúdos disponibilizados por outros 
usuários e/ou dados fornecidos pelo sistema; 2) podem realizar conexões 
públicas que poderão ser examinadas por outros usuários; e 3) podem 
consumir, produzir e/ou interagir com conteúdo gerado por outras conexões 
com as quais se relacionam pelo site. (Ellison & Boyd, 2013, p. 158).    

 
Tal mudança impacta diretamente a interação entre empresas, órgãos 

governamentais e seus públicos-alvo por meio de mídias, uma vez que as mídias tradicionais 

não permitem que cada usuário experiencie conteúdos diferenciados de outros usuários 

(Recuero, Bastos, & Zago, 2015). Neste sentido, Kietzmann et al. (2011) ressaltam que, 

anteriormente, os consumidores usavam a internet simplesmente para gastar conteúdo: ler, 

assistir ou para comprar produtos e serviços. Cada vez mais, no entanto, os consumidores estão 
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utilizando as “MS para criar, modificar, compartilhar e discutir o conteúdo da Internet. Isso 

representa o fenômeno da MS, que agora pode impactar significativamente reputação, vendas 

e até sobrevivência da empresa” (Kietzmann et al., 2011, p. 241).  

Há autores que preferem não tratar como similar o significado de site de rede social 

(social network site) e de site de relacionamento (social networking site) (Ellison, 2007; Boyd 

& Ellison, 2007), por entenderem que, apesar de ser possível iniciar um relacionamento e 

agregar pessoas estranhas (o que ocorre no social networking site), a ênfase e o escopo dos sites 

de redes sociais (social network site) é permitir aos usuários articular e tornar visíveis as suas 

redes sociais estabelecidas off-line (Lima & Praxedes, 2017). Neste sentido, os sites de redes 

sociais possibilitam a criação de um perfil e, por meio deste, a produção e interação com fluxos 

de conteúdo que tornam visíveis as conexões realizadas através do perfil (Ellison & Boyd, 

2013). 

 Em outra direção, Meijer e Thaens (2013) trataram o termo mídias sociais como 

sinônimo de sites de redes sociais, ou seja, uma nova geração de tecnologias de internet, da qual 

os autores diferenciam dos sites de informação, em razão da capacidade de personalização do 

conteúdo postado e de interação que as MS possibilitam. Recuero, Bastos e Zago (2015, p. 29) 

se referiram às mídias sociais como “um complexo ecossistema, um fenômeno emergente, que 

tem início com a apropriação dos sites de redes sociais pelos usuários”, que horizontaliza ainda 

mais os processos de comunicação e empodera pessoas, empresas e órgãos governamentais ao 

dar (ou não) visibilidade ao conteúdo postado.  

Para Kaplan e Haenlein (2010), as ideias por trás das MS não são novas. Mesmo 

assim, não parece estar claro o que deve ser incluído nessa definição, tampouco a distinção de 

MS de conceitos relacionados e aparentemente intercambiáveis, como Web 2.0 e conteúdo 

gerado pelo usuário (User Generated Content – UGC). Para os autores, a Web 2.0 representou 

a plataforma para a evolução das MS, sendo o fundamento ideológico e tecnológico dessas 

ferramentas. O conteúdo gerado pelo usuário pode ser entendido como a soma de todas as 

maneiras pelas quais as pessoas usam as MS. Nesse sentido, mídias sociais são definidas como 

“um grupo de aplicativos baseados na Internet que se alicerçam nos fundamentos ideológicos e 

tecnológicos da Web 2.0 e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário” 

(Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). A partir dessa definição, os autores apresentam uma 

classificação de MS, agrupando os aplicativos por característica em seis categorias mais 

específicas: 1) projetos colaborativos; 2) blogs; 3) comunidades de conteúdo; 4) sites de redes 

sociais; 5) mundos de jogos virtuais; 6) mundos virtuais. Ouirdi et al. (2014) identificaram em 
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uma revisão de literatura que a definição de Kaplan e Haenlein é das mais citadas em artigos 

que tratam das MS. Na literatura que discute MS e polícia, esse conceito também é empregado 

(Ehnis & Bunker, 2012; Bullock, 2016).   

Ao encontro da definição de Kaplan e Haenlein (2010) vão Kavanaugh et al. (2012, 

p. 482), para quem as mídias sociais são “aplicativos baseados na Internet projetados para uso, 

desenvolvimento e difusão através da interação social”. Esses autores atribuíram a sobreposição 

entre os conceitos de MS, Web 2.0, sites de redes sociais e sites de compartilhamento à 

possibilidade que as MS proporcionam às pessoas de se encontrarem, se conectarem ou 

colaborarem por meio de comunicação mediada por computador, com criação e troca de 

conteúdos (Kavanaugh et al., 2012).  

Ouirdi et al. (2014) realizaram uma revisão de literatura a partir da lente teórica do 

ato de comunicação de Lasswell (1948, p. 216: “quem, o que diz, em qual canal, para quem e 

com que efeito”), englobando uma amostra de 23 definições acadêmicas “de mídias sociais” 

recuperadas de 179 artigos identificados, cujo objetivo foi responder à questão: “o que são as 

mídias sociais?”. Os autores concluíram que nenhuma das definições acadêmicas incluía todos 

os aspectos do Modelo de Lasswell e, inclusive, que nenhuma delas mencionou a quem a 

mensagem era dirigida. A definição de mídias sociais, que os autores chamam de inclusiva, 

sugerida após a revisão foi:  

Conjunto de plataformas móveis e baseadas na Web, construídas em 
tecnologias Web 2.0, e permitindo que os usuários nos níveis micro, meso e 
macro compartilhem geograficamente o conteúdo gerado pelo usuário 
(imagens, texto, áudio, vídeo e jogos), para colaborar, e para construir redes e 
comunidades, com a possibilidade de alcançar e envolver grandes audiências. 
Nessa definição, ao especificarmos que o conteúdo é “gerado pelo usuário”, 
sugerimos o processo de criação e cocriação de conteúdo que envolva 
usuários; e ao mencionarmos o compartilhamento, colaboração e networking, 
nós implicamos funções como o consumo de conteúdo e distribuição, bem 
como intercâmbios, interações e discussões. (Ouirdi et al., 2014, p. 119). 

Apesar da pluralidade conceitual, a interação por meio do compartilhamento de 

conteúdo é uma característica endógena e pretensamente universal das mídias sociais, quer o 

conceito seja abordado sob a perspectiva de redes sociais ou de aplicativos, como pode ser visto 

no Quadro 1. A importância dessas ferramentas reside no fato de assegurarem a influência 

recíproca, mesmo que assimétrica, entre pessoas, grupos e organizações que compartilham 

interesses através de conteúdo na internet. O contexto a partir do qual se analisam as MS é que, 

talvez, venha contribuindo para a multiplicidade de definições estabelecidas para o termo. 

Primo (2012, p. 635) afirma que “não há nada de errado em se utilizar ‘mídias sociais’ como 
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um termo ‘guarda-chuva’ para representar um certo conjunto de meios digitais”, desde que a 

alusão ao social não seja tomada como uma explicação determinística e o caráter dado às MS 

seja somente transmissionista.  

 

 
Autor 

 

 
Definição 

Kaplan & Haenlein (2010, p. 61) As MS são um grupo de aplicativos baseados na Internet que se assentam 
nos pilares ideológicos e tecnológicos da web 2.0 e que permitem a 
criação e a troca de conteúdo gerado pelo usuário. 

*Bertot et al. (2010, p. 266)  As MS são conteúdos e interações criados por meio da interação social 
dos usuários através de tecnologias baseadas na Web altamente 
acessíveis. 

Kietzmann et al. (2011, p. 241) As MS empregam tecnologias móveis e baseadas na Web para criar 
plataformas através das quais indivíduos e comunidades compartilham, 
criam, discutem e modificam o conteúdo gerado pelo usuário. 

Yates and Paquette, (2011, p. 6)*  As MS consistem em ferramentas que permitem a troca de informações 
on-line aberta por meio de conversas e interação. 

Kavanaugh et al. (2012, p. 482) As MS são aplicativos baseados na Internet projetados para uso, 
desenvolvimento e difusão através da interação social. 

Trottier (2012, p. 415) As MS são tecnologias distribuídas, em que os usuários dispersos 
contribuem ativamente com o conteúdo e se coordenam entre si por meio 
desses sites. 

Mergel (2012, p. 12) As MS são serviços da Web que permitem que os usuários criem um 
perfil on-line e possibilitam conteúdo gerado pelo usuário, 
crowdsourcing e colaboração on-line. 

Ouirdi et al. (2014, p. 119) As MS são um conjunto de plataformas móveis e baseadas na Web, 
construídas em tecnologias Web 2.0, que permite que os usuários nos 
níveis micro, meso e macro compartilhem geograficamente o conteúdo 
gerado pelo usuário (imagens, texto, áudio, vídeo e jogos) para colaborar 
e para construir redes e comunidades, com a possibilidade de alcançar e 
envolver grandes audiências.  

Brainard & Edlins  
(2015, p. 730)  

As MS usam uma tecnologia baseada na Web para permitir a criação de 
conteúdo por qualquer pessoa pertencente ao site e permitir interação 
social nas formas de rede, troca de informações, colaboração e/ou 
deliberação. 

Quadro 1: Definições de MS identificadas na revisão de literatura  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos textos da revisão 
(*) Citado por Ouirdi et al. (2014, p. 113) 
 

Nesta tese, orientada pelo paradigma construtivista e por uma lente teórica da 

prática, conceituei mídias sociais como sendo aplicativos baseados na internet que permitem a 

interação social por meio da criação e da troca de conteúdo entre usuários. Com este conceito 

eu quis assegurar: i) a importância da interação por meio de conteúdo compartilhado para 

compreender o emprego das tecnologias “não como incorporadas em determinados artefatos 

tecnológicos, mas como são adotadas pelas práticas sociais recorrentes de uma comunidade de 

usuários” (Orlikowski, 2000); ii) a ideia de um movimento recursivo e articulado entre os atores 

humanos e não humanos; iii) a possibilidade de geração de conhecimento que não seja somente 

individual e cognitivo, mas um processo coletivo e compartilhado, propiciado pela 
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interconectividade das MS (Gehardi, 2014a, 2014b); iv) a comparabilidade com outras 

pesquisas desse campo; e v) a centralidade e relevância da troca de conteúdo para a prática 

policial.  

No caso deste trabalho, que estuda o emprego das MS no policiamento, as maneiras 

como se dão a conexão e o compartilhamento do conteúdo na realidade vivida pelos policiais 

podem contribuir para a compreensão do que esses agentes fazem com a tecnologia em suas 

práticas diárias e como esse uso é estruturado pelas regras e recursos envolvidos em suas ações 

em andamento. Outras características, potencialidades e limites das MS que considerei 

importantes para o estudo do seu emprego pela polícia estão descritas na seção seguinte. 

 

2.1.2 Características, potencialidades e limites para o uso das mídias sociais 

Mesmo tendo sido definidas na seção anterior, é possível distinguir ainda mais as 

MS no intuito de identificar suas potencialidades e limitações. Apesar de não haver uma 

maneira sistemática de categorizar os diferentes aplicativos, alguns autores procuram formas 

de ordená-los e estruturá-los para identificar os desafios e oportunidades no emprego dessas 

ferramentas tecnológicas (Kaplan & Haenlein, 2010; Kietzmann et al., 2011; Mergel, 2013, 

2014; Davis, Alves, & Sklansky, 2014; Van de Velde, Meijer, & Homburg, 2015).  

Kaplan e Haenlein (2010, pp. 61, 62) sistematizaram uma classificação que fosse 

capaz de ser adotada para novos aplicativos surgidos a cada dia, buscando teorias do campo de 

pesquisa de mídias e de processos sociais que iluminassem o fenômeno das Mídias Sociais. 

Para analisar o elemento mídia das MS, os autores destacaram na teoria da presença social 

(Short, Williams, & Christie, 1976 apud Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61) a interação (presença) 

possibilitada pela mídia. A presença social é influenciada pela intimidade (interpessoal e 

mediada) e pelo imediatismo (assíncrono versus síncrono) do meio, e pode ser menor em 

mediados (conversação telefônica) do que em interpessoais (discussão face a face), e menor em 

comunicações assíncronas (e-mail) do que naquelas sincronizadas (chat ao vivo). Quanto maior 

a presença social, maior a influência social que os parceiros de comunicação têm sobre o 

comportamento do outro. A ideia de presença social foi relacionada ao conceito de riqueza da 

mídia (Daft & Lengel, 1986 apud Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61), partindo-se do pressuposto 

de que o objetivo de qualquer comunicação é a resolução da ambiguidade e a redução da 

incerteza, sendo alguns meios mais eficazes que outros.  

Ao elemento social das MS, os autores associaram a auto apresentação, referente à 

maneira como nos relacionamos e nos apresentamos ao mundo, muitas vezes tentando controlar 
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as impressões formadas por outras pessoas sobre nós. Normalmente, a auto apresentação é feita 

através da auto-divulgação: as pessoas revelam, consciente ou inconscientemente, informações 

pessoais consistentes com a imagem que gostariam de passar. A relação entre os conceitos e 

suas gradações está disposta no Quadro 2, e a partir das características específicas de cada um 

dos seis tipos de MS destacados os autores apresentam os desafios e oportunidades que essas 

MS oferecem às empresas.  

 

Autoapresentação/ 
Autodivulgação 

 
Presença social/ Riqueza de Mídia 

 
Baixa 

 
Média Alta 

Alta Blogs Sites de Relacionamento 
Social (Facebook) 

Mundos Virtuais (Second Life) 

Baixa Projetos 
Colaborativos 
(Wikipédia) 

Comunidades de 
conteúdo 
(Youtube) 

Games Virtuais 
(World of Warcraft) 

Quadro 2: Classificação das mídias sociais por presença social / riqueza e auto apresentação / auto 
revelação da mídia  
Fonte: Kaplan e Haenlein, 2010, p. 62 
 
 

As funcionalidades das MS que possibilitam a interação por meio do 

compartilhamento de conteúdo são pouco utilizadas para aprendizagem e geração de 

conhecimento nos setores privado e público. Schein (2014) identificou essa lacuna e buscou 

contribuir com este campo de pesquisa investigando o uso das MS para a aprendizagem nas 

organizações. Neste estudo, a autora se valeu das teorias de aprendizagem social de Bandura 

(1977 apud Schein, 2014) e de Wenger (1998 apud Schein, 2014) para examinar como as 

organizações integram ferramentas de MS em seus processos de aprendizagem organizacional. 

De acordo com a perspectiva social, os indivíduos aprendem na interação dentro dos sistemas 

sociais. Segundo Schein (2014, p. 7), a aprendizagem observacional é o núcleo da teoria de 

Bandura, segundo a qual um indivíduo aprende não apenas a partir de sua própria experiência, 

mas também vicariamente através da experiência de outros. Já Wenger posicionou sua teoria 

sobre aprendizagem na participação social no contexto de uma experiência vivida do indivíduo 

de como ele participa do mundo. 

Bem-vindos à selva! Com este convite provocativo, Kietzmann et al. (2011, p. 243) 

iniciam a discussão sobre a existência atual de uma ecologia rica, diversificada e ainda 

desconhecida de sites de MS, que variam em termos de escopo e funcionalidade. Os autores 

desenvolvem um modelo à semelhança de um favo de mel que define mídias sociais usando 
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sete blocos funcionais com o intuito de contribuir para a compreensão dessa ecologia e entender 

como empresas podem desenvolver estratégias para monitorar, compreender e responder a 

diferentes atividades de MS. As sete funcionalidades destacadas – identidade, conversas, 

compartilhamento, presença, relacionamentos, reputação e grupos – são apresentadas em dois 

favos, sendo um com a descrição da funcionalidade e outro com suas implicações, conforme 

demonstro na Figura 2.   

Stamati, Papadopoulos e Anagnostopoulos (2015, p. 12) empregam o modelo de 

Kietzmann et al. (2011) para analisar abertura e transparência no governo grego. Os autores 

constataram em uma revisão a necessidade de compreender melhor as propriedades das MS 

considerando a finalidade para a qual estão sendo empregadas e o modo como essas 

propriedades podem ser incluídas nas estratégias de design de aplicativos de mídia social, além 

das implicações dessas estratégias para missão e visão.  

As MS foram desenvolvidas para o mercado consumidor, mas “também são úteis 

para organizações do setor público. Elas são baratas, fáceis e rápidas e, portanto, atraentes como 

um meio para fortalecer o mix de mídia externo” (Meijer & Thaens, 2013, p. 344). Contudo, 

tanto nas empresas quanto nas organizações governamentais, os executivos e gestores relutam 

ou não conseguem desenvolver estratégias, alocar recursos para o envolvimento efetivo com 

esses aplicativos ou são impedidos pela interpretação das regulamentações e leis existentes 

(Kaplan & Haenlein, 2010; Kietzmann et al., 2011; Mergel, 2013). 

No setor público, é crescente o emprego dessas ferramentas para o 

compartilhamento de informações, interna e externamente, inclusive para alcançar cidadãos que 

não estão usando formas tradicionais de interagir com o governo (Mergel, 2013). A adoção das 

MS representa um desafio para as organizações governamentais. O convívio com TIC 

desenvolvidas e geridas por terceiros impõe a esses órgãos acatar e reagir a reiteradas mudanças 

nos aplicativos e responder aos cidadãos em um ambiente aberto, dinâmico e sem regras, que 

desafia normas e regulamentações burocráticas. Devido a isso, as MS não substituem os 

serviços offline ou de e-Governo. Pelo contrário, elas são usadas para complementar os 

mecanismos de comunicação, participação e transparência existentes (Chhabra, Pal, & Goel, 

2013; Mergel, 2013, 2014; Davis, Alves, & Sklansky, 2014). Em muitos casos, os órgãos têm 

empregado as MS apenas como um canal para retransmissão de conteúdos das mídias 

tradicionais (Crump, 2011). 
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Figura 2: Favo de mel da mídia social  
Fonte: Elaborado a partir de Kietzmann et al. (2011, p. 243) 
 

 

Para Mergel e Bretschneider (2013), a adoção das MS no setor público pode ocorrer 

a partir de uma experimentação empreendedora, seguida de consolidação e convergência, 

quando se observa uma variedade de práticas on-line e certa descoordenação no uso das 

ferramentas, até que advenha a institucionalização e a formalização por meio de normas. Os 

autores desenvolveram um modelo retratando como as novas TIC (sites de redes sociais) entram 

no setor público e são usadas e padronizadas por ele tendo em vista dois pressupostos: i) 

examinar apenas as novas TIC que estão disponíveis através de mecanismos normais do 

mercado, excluindo inovações complexas; e ii) iniciar a análise partindo dos 

intraempreendedores, que estão buscando TIC para aumentar a produtividade pessoal ou a de 

uma subunidade organizacional. A adoção da MS aconteceria em três estágios, conforme se vê 

no Quadro 3: Estágio 1 – experimentação precoce fora das regras e regulamentos formais 

organizacionais; Estágio 2 – caos coordenado com a adoção dos primeiros padrões; e Estágio 3 

– institucionalização e consolidação da adoção das MS. Para testar o modelo, esses autores 

desenvolveram uma quinzena de proposições potencialmente testáveis, que listei no Quadro 4. 

A adoção das MS envolve uma série de decisões práticas, como: qual aplicativo 

(Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, dentre outros) deve ser usado, com que finalidade, 

que tipo de informações compartilhar, quem vai fornecer a informação, que público se pretende 

atingir, o que será feito com as perguntas e respostas do público. Essas escolhas envolvem 

questões de estratégia, questões tecnológicas, de estrutura organizacional e de gestão (Meijer 

& Thaens, 2013), e foram sumarizadas em quatro tipos de estratégias que podem ser 

empregadas em quatro perspectivas da relação governo-cidadão, os quais permitem identificar 
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o papel que a mídia social desempenha nessa relação (Mergel, 2012, 2014; Meijer & Thaens, 

2013; Huang et al., 2016). Apresento esses quatro tipos de estratégias  no Quadro 5. 

 

 

Papel da 
estrutura 

organizacional 
 

Papel da 
Tecnologia 

Papel dos 
Resultados 

Resposta 
Organizacional 

Estágio 1: 
Experimentação 
descentralizada e 
informal 

Importante para 
permitir a 
experimentação 

Seguindo as melhores 
práticas externas 
(replicação 
de sucessos) 

Testes iniciais 
levam a primeiros 
insights 
 

Contas não 
institucionais, fora 
do radar 
organizacional 

 
Estágio 2: 
Caos coordenado 
 

Importante para 
consolidar a 
heterogeneidade 
de uso 
 

Aumento da 
importância, mas 
principalmente 
devido ao uso 
inovador e às rotinas 

Altamente 
importante para 
criar casos de 
negócios 
 

Força-tarefa, comitê 
gestor, esboço de 
políticas e 
estratégias 

 
Estágio 3: 
Institucionalização 
e consolidação 
 

Novas estruturas 
organizacionais 
 

Conjunto de 
tecnologias aceitas 
versus ampla gama 
de tecnologias 
inovadoras para 
suportar diferentes 
propósitos 
 

Importante para 
alocação de 
recursos futuros 
 

Instituições 
formalizadas, 
tarefas de trabalho, 
funções, alocação 
de recursos 
dedicados, políticas 
formais de mídia 
social 

Quadro 3: Modelo do processo de adoção das MS  
Fonte: Mergel e Bretschneider, 2013, p. 397. 

 

O primeiro tipo de estratégia é uma “estratégia de empurrar” (push), na qual não há 

interação e a MS é usada para transmitir informações como uma mídia tradicional. O segundo 

tipo é uma “estratégia de puxar” (pull), em que as MS são empregadas para atrair usuários para 

o  site  e  tentar  extrair  deles informações por meio  de um  nível  limitado  de  interação, uma 

vez que a organização dificilmente responde aos comentários apresentados pelos cidadãos 

(Mergel, 2014; Meijer & Thaens, 2013; Grimmelikhuijse & Meijer, 2015). Um terceiro tipo é 

a “estratégia de rede” (networking) na qual as mídias sociais são utilizadas para interação, ou 

seja, em sua real função. A estratégia de transação (transaction) representa um último estágio, 

no qual os serviços, tal como no e-government, são conduzidos através de aplicações de MS. 

As estratégias push e pull atendem a um leque mais restrito de objetivos e de interação, o que 

não acontece com as estratégias networking e transaction, que são mais descentralizadas e 

ligadas a uma variedade maior de objetivos e tarefas, o que possibilita uma maior interação com 

o público (Meijer & Thaens, 2013). 

À primeira vista, a polícia pode ter significativas vantagens com o uso das MS, pois 

alguns atributos dessas ferramentas tecnológicas coincidem com aspectos importantes das 

estratégias e práticas policiais. Se a polícia emprega as MS mais como ferramenta para se 
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envolver com a comunidade ou se as emprega mais como ferramenta de investigação é algo 

que pode revelar muito sobre sua estratégia e suas maneiras de executar o policiamento. 

Estágios para adoção da 
mídia social no setor 
público 

Proposições 

 
 
 
 
 
Estágio 

1 

Papel da 
cultura e 
estrutura 
organizacionais 

1.1: Quanto mais descentralizado for o processo decisório de uma organização, 
maior será o nível típico de heterogeneidade das aplicações e da tecnologia 
intraempresarial. 
1.2: Quanto maior for o grau de formalização da organização, menor a 
heterogeneidade das aplicações intraempresariais e da tecnologia. 

Papel da 
Tecnologia  

1.3a: Quanto mais complexa for a inovação tecnológica ou taxa de mudança na 
tecnologia básica, menor será a probabilidade de êxitos iniciais. 
1.3b: Quanto maior a taxa de inovação tecnológica, maior a probabilidade de risco 
organizacional e subsequentes erros e falhas durante a fase de experimentação 
inicial. 
1.4: Quanto mais o foco da tecnologia está no apoio à missão em oposição à 
computação ou análise, maior a probabilidade de sucesso organizacional. 

 
 
 
 
 
 

Estágio 
2 

 
 
Papel da 
estrutura 
organizacional 
 
 
 
 
 
 
 

2.1a: Organizações mais centralizadas irão responder a maiores graus de 
heterogeneidade de alternativas tecnológicas, preferindo o uso de estruturas 
existentes e a promulgação de regras e procedimentos.  
2.1b: Organizações mais descentralizadas irão responder a maiores graus de 
heterogeneidade de alternativas tecnológicas, preferindo a criação de novas 
estruturas e se concentrando mais na coordenação do que em regras e 
procedimentos relacionados com o controle.  
2.2a: A pesquisa organizacional de novas regras e procedimentos terão influência 
lateral por regras promulgadas por outras unidades.  
2.2b: A pesquisa organizacional de novas regras e procedimentos será imposta a 
partir de estruturas de nível superior quando essas organizações se especializaram 
em autoridade ou competência. 

Papel dos 
resultados 

2.3: Falhas organizacionais e tecnológicas aceleram e intensificam o processo de 
organização para se adaptar e padronizar o uso de novas tecnologias. 

 
 
 
 
 

Estágio 
3 

Papel dos 
novos padrões 
de tecnologia 

3.1: Organizações com protocolos padronizados terão maior difusão lateral e 
hierárquica e uso da tecnologia do que aqueles que não o fazem.  
3.2: As organizações com protocolos padronizados terão menos variação nos tipos 
de aplicações para a nova tecnologia do que aqueles que não o fazem.  
3.3: Organizações com protocolos padronizados terão menos falhas 
organizacionais associadas com a tecnologia do que aqueles que não o fazem. 

Papel das 
novas 
estruturas e 
cargos 
organizacionais 

3.4: Novas instituições organizacionais, como diretores de mídia social, estenderão 
os novos usos e aplicações de TIC para além dos usos padrão. 
3.5 Organizações com políticas padronizadas para as novas TIC estimulam o uso 
inovador dessas aplicações de tecnologias. 
 

Quadro 4: Proposições do Modelo de Governança em Três Estágios  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mergel e Bretschneider (2013). 
 

À primeira vista, a polícia pode ter significativas vantagens com o uso das MS, pois 

alguns atributos dessas ferramentas tecnológicas coincidem com aspectos importantes das 

estratégias e  práticas policiais. Se a polícia empregar as MS mais como ferramenta para se 

envolver com a comunidade ou as empregar mais como ferramenta de investigação, isso pode 

revelar muito sobre sua estratégia e maneiras de executar o policiamento. Os dois tópicos se 

sobrepõem, em parte porque “uma comunidade engajada é em si um ativo inestimável em uma 
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investigação e o uso desajeitado ou irresponsável das MS como uma ferramenta investigativa 

pode causar danos imensos à confiança e disposição do público em se envolver com a polícia” 

(Davis, Alves, & Sklansky, 2014, p. 2). 

 
Tipo de estratégia 

 

Perspectiva das relações governo-
cidadão 

Papel das mídias sociais 

Estratégia de empurrar 
(Push) 

Cidadãos como audiência para 
informação governamental 
 

Mídia social como canal de 
transmissão 

Estratégia de puxar (Pull) 
 

Cidadãos como sensores para o 
governo 
 

Mídia social como canal de 
entrada do cidadão 

Estratégia de Rede 
(Networking) 
 

Cidadãos como coprodutores de 
políticas governamentais 

Mídia social como canal 
interativo 

Estratégia transacional 
(Transaction) 

Cidadãos como parceiros de negócios 
do governo 
 

Mídia social como ambiente 
transacional 

Quadro 5: Estratégias para emprego das Mídias Sociais no setor público 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mergel (2012, 2014), Meijer & Thaens (2013, p. 344) e Huang 
et al. (2016, s/n). 
 
 

Isso vai ao encontro da literatura sobre o tema, a partir da qual constatei que a 

interatividade (Kaplan & Haenlin, 2010; Crump, 2011; Davis, Alves, & Sklansky, 2014; 

Brainard & Edlins, 2015; Omanga, 2015) e a disponibilidade de dados (Trottier, 2012, 2015) 

são as características mais destacadas para o emprego das MS pelo setor público e, em especial, 

pela polícia. O destaque da interatividade se dá em função da busca por uma maior aproximação 

e legitimidade junto à sociedade através do policiamento comunitário (Beshears, 2017; Cesare 

et al., 2016). Já a disponibilidade de dados se destaca por permitir policiar e monitorar as redes 

sociais antevendo situações que possam impactar a segurança pública (Trottier 2012, 2015), 

facilitando a localização de feridos e necessitados de ajuda em catástrofes e de suspeitos em 

caso de atentados (Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013; Davis, Alves, & Sklansky, 2014; Chauhan 

& Hughes, 2015),  informando e compartilhando conteúdos de interesse da polícia com os 

cidadãos (Hevering & Zach, 2010; Omanga, 2015;). As potencialidades e limitações para uso 

das MS pela polícia decorrem, em grande medida, dessas duas caracteríticas (Sachdeva & 

Kumaraguru, 2015, 2016; Ma, 2013). Não há preferência clara para o emprego de Facebook, 

Twitter ou Youtube, sendo que o maior número de contas dos departamentos de polícia estão 

no Twitter, mas o Facebook é mais utilizado para interações (Brainard & Edlins, 2015).  

Na próxima seção, apresento uma discussão sobre a polícia e sua prática, 

destacando as razões pelas quais essa organização pode obter vantagens específicas ou 
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encontrar restrições para o emprego das MS. Esses aplicativos contribuem para o acesso ao 

principal insumo da atividade policial: informação (Manning, 2003). Contudo, as maneiras e 

finalidades de uso das MS geralmente são reflexos das tradições e estratégias da polícia 

(Manning, 2003; Crump, 2011; Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013; Davis, Alves, & Sklansky, 

2014). 

 

2.2 A polícia e o policiamento 

2.2.1 O conceito de polícia 

Definir o que é polícia é um dos grandes desafios deste campo de estudo, e busco 

fazê-lo para minimamente delimitar o conceito de policiamento, até mesmo porque o conceito 

de polícia, na maioria das vezes, está imbricado ao trabalho policial. Neste sentido, algumas 

definições buscam incorporar, de maneira mais ou menos ampla, o que a polícia é de acordo 

com o que a polícia faz e, ainda, por que a polícia faz (Muniz e Proença Jr, 2014). Além disso, 

é necessário ter em mente que o conceito de polícia foi elaborado e é empregado, mesmo em 

alguns estudos sobre a polícia brasileira, partindo-se da perspectiva dos departamentos de 

polícia e da cultura anglo-americanos e/ou europeus, que possuem estrutura, e por conseguinte 

atribuições, que diferem da polícia no Brasil. Além disso, há críticas contundentes ao 

etnocentrismo dos estudos americanos (Manning, 2005, p. 438), que dá às pesquisas uma 

aparência de supranacionalidade, mas que revela de fato a estratégia americana de exportar seu 

modelo de “polícia democrática”, desconsiderando as tradições e impedimentos culturais, 

políticos, históricos e econômicos da nação “receptora”.  

A polícia, como hoje é estabelecida, nem sempre existiu, “ela é mais um produto 

de rupturas do que a consequência de um desenvolvimento que teria existido em germe desde 

as origens” (Monet, 2001, p. 31). A transição da proteção policial privada para o surgimento de 

instituições policiais dirigidas e mantidas pelo Estado não ocorre do dia para a noite, nem se 

trata de um processo concluído. As guerras foram determinantes para a implementação de um 

modelo de ordem representado pelo Estado, condizente com o estabelecimento de novas formas 

de relações sociais. 

O conceito de uma organização policial moderna, estatal e pública, em oposição a 

uma polícia controlada e subordinada politicamente aos governos e líderes locais, surge na 

Inglaterra no início do século XIX, num contexto de amplas transformações (Reiner, 2004). A 

despeito de Sir Robert Peel (Primeiro Ministro do Reino Unido por duas vezes no século XIX) 
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ter construído uma imagem de seus bobbies ingleses polida e cortês no trato com o cidadão, 

além de contida ao enfrentar multidões, a imagem da polícia se confunde e converge para uma 

característica fundamental do Estado moderno, descrita por Weber como “o monopólio do uso 

legítimo da força física dentro de um dado território. [...] Essa força pública é mais comumente 

denominada polícia” (Weber apud Monjardet, 2003, p. 13). 

Monet (2001), ao tentar estabelecer parâmetros para realizar um estudo 

comparativo sobre a polícia e suas práticas nos países europeus, busca uma definição do termo 

“polícia” fundamentada em abordagens históricas, semânticas, sociológicas e políticas do que 

a polícia é. O autor faz isso depois de explicitar sua percepção da polícia segundo três 

dimensões. A primeira, funcional, refere-se a “uma forma particular de ação coletiva 

organizada”, expressa por “fazer o policiamento”. Esta ação é envolvida por uma pluralidade 

de atividades que dificulta a redução à unidade teórica do conceito. A segunda dimensão trata 

a polícia como um tipo particular de organização burocrática, com pessoal regido pela 

hierarquia e disciplina, sugerindo um corpo monolítico e sob o controle dos governantes. As 

forças policiais, talvez por suas idiossincrasias, são clivadas por conflitos de poder, e a 

hierarquia atua como um fator que dificulta o controle interno e externo dessa organização. A 

terceira dimensão trabalhada por Monet associa a polícia à soberania do Estado, por se tratar de 

uma instituição singular que ocupa posição central no funcionamento político de uma 

coletividade. O autor ressalta, entretanto, que o estudo comparativo é dificultado “porque não 

há uma definição comumente aceita da polícia e nem do trabalho policial” (Monet, 2001, p. 

18). Ou seja, nem as diversas abordagens sobre o termo, nem o exame dos poderes ou missões 

confiadas àquelas organizações permitem distinguir claramente o que é e o que não é a 

“polícia”. 

Para conceber uma teoria de policiamento, Bayley (2001, p. 20) define polícia como 

“pessoas autorizadas por um grupo para regular as relações interpessoais dentro deste grupo 

através da aplicação de força física”. Nesta definição, o autor destaca três elementos que seriam 

essenciais para se reconhecer a polícia: uso da força física, emprego interno e autorização 

coletiva. Os policiais seriam então os agentes responsáveis por minimizar para a sociedade “o 

perigo” e os riscos advindos da imprevisibilidade de sua ocorrência. Para tanto, valer-se-iam da 

autoridade recebida, e a sociedade esperaria que isso fosse feito de maneira eficaz.   

Influentes autores do campo dos Estudos Policiais, segundo Muniz e Proença Jr. 

(2014, p. 2), não elaboraram uma teoria de polícia que fosse capaz de explicar o fenômeno 

policial, optando por abordar questões específicas sobre as práticas policiais:  
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Skolnick [2011] aponta como o dilema entre lei, ordem e estrutura permite 
compreender as práticas policiais nas sociedades democráticas. Muir Jr. 
[1977] ambiciona analisar as dinâmicas de poder pela caracterização de 
diferentes tipos-ideais de coerção de inspiração weberiana nas interações entre 
policiais e público. Klockars [1985] apresenta a tensão constitutiva entre 
práticas ostensivas e investigativas como reveladora da natureza do trabalho 
policial. Bayley [1985] propõe uma teorização do policiamento ao longo da 
história, em busca de uma compreensão dos diversos mecanismos de 
regulação e controle social. Neocleous [2000b] teoriza sobre as funções 
sociais da polícia, enfatizando o seu papel como um instrumento de 
dominação de classes. Rathz [2003] oferece uma síntese das práticas policiais 
com relação ao uso da força, afirmando que uma teoria da polícia, ainda que 
útil, não é necessária para o entendimento da ação policial. Feltes [2003] vai 
mais longe afirmando que inexiste uma teoria de polícia e que seria necessário 
construí-la. Manning se debate entre a utilidade de definições propriamente 
conceituais [2003] e a aceitação das diversas metáforas discursivas nascidas 
das “teorias nativas” sobre a polícia como necessária diante da ausência de 
uma teoria propriamente dita [2004]. Proença Jr & Muniz [2006] reconhecem 
a existência de uma teoria de polícia de Bittner e a desdobram, evidenciando 
as implicações do mandato do uso da força nos processos de regulação social, 
a partir da análise dos experimentos de patrulha em Kansas City e Newark e 
das greves policiais no Brasil. Brouder [2010] propõe-se a circunscrever os 
elementos essenciais rumo a uma teoria do policiamento assentada sobre a 
diversidade de práticas em rede dos “agentes de policiamento” públicos e 
privados. (Muniz & Proença Jr., 2014, p. 2). 

 

Para definir o que é polícia, Muniz e Proença Jr. se valeram da definição de Bittner, 

em sua teoria de polícia, cujo cerne é o mandato policial: “a polícia, e apenas a polícia, está 

equipada, autorizada e é necessária para lidar com toda exigência em que possa ter que ser 

usada a força para enfrentá-la” (Bittner, 1974 apud Muniz & Proença Jr, 2014, p. 3). E o fazem 

por entender que este conceito permite incorporar o mandato policial expressando, não apenas 

as práticas de policiamento, mas o que se espera que a polícia faça, o que equivale a por que a 

polícia faz e, com isso, ao que ela é, superando o clássico dilema entre lei e ordem.  

Brouder (1984, 1994 e 2001 apud Monjardet 2003, p. 25) contestou o monopólio 

do uso da força, no uso restrito do termo, na definição de Bittner, considerando que não apenas 

a polícia detém esse poder, e exemplificou seu ponto com o trabalho dos guardas de prisão, 

funcionários de certos serviços hospitalares, autoridade parental. No entanto, Monjardet (2003) 

assevera que a diferença entre o uso da força nas situações exemplificadas por Broudeur e entre 

as empreendidas pela polícia reside no alvo ao qual a força é direcionada. Nos casos elencados 

por Broudeur, a força se dirige a presos, loucos, filhos, enquanto o alvo da força policial é 

indeterminado, por isso se diz monopólio, pois a força empregada pela polícia pode ser utilizada 

em relação a qualquer um. 
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Para Monjardet (2003, p. 27), a polícia é “a instituição encarregada de possuir e 

mobilizar os recursos de força decisivos, com o objetivo de garantir ao poder o domínio (ou a 

regulação) do emprego da força nas relações sociais”. Em uma outra direção, Bobbio, Mateucci 

e Pasquino (2007, p. 944) conceituam a polícia pública como sendo “uma função do Estado que 

se concretiza numa instituição de administração positiva e visa pôr em ação as limitações que 

a lei impõe à liberdade dos indivíduos e grupos para a salvaguarda e manutenção da ordem 

pública”. Outras instituições do Estado, não apenas a polícia, exercem também o poder de 

polícia, impondo restrições e objetivando a manutenção da ordem pública. A diferença dos 

exemplos precedentes aqui citados em relação ao monopólio do uso da força pela polícia está 

na delimitação desse emprego. “A polícia está, salvo exceções em que são impostos limites, 

habilitada a intervir em todos os lugares, em todos os tempos e em relação a qualquer um” 

(Monjardet, 2003, p. 26). Para Manning (2005, p. 431), “a polícia é uma organização legítima, 

com articulação burocrática, que se dispõe a manter a ordem política mediante o uso da força”. 

As definições elencadas até então estabelecem que a polícia é: a) ação coletiva 

organizada (policiamento) realizada pelos policiais, organização burocrática e instituição 

garantidora do Estado (Monet, 2001; Manning, 2005); b) pessoas autorizadas a regular relações 

através do emprego da força (Bayley, 2001; Monjardet, 2003); c) um instrumento legal e 

legítimo, equipado e autorizado a responder por qualquer exigência em que possa ter que ser 

usada a força (Manning, 2005; Muniz e Proença Jr, 2014); e d) uma função de Estado realizada 

por uma instituição que, para manter a ordem pública, pode limitar as liberdades (Bobbio, 

Mateucci, & Pasquino, 2007), como procurei destacar na Figura 3. Em alguma medida, a polícia 

é definida por esses autores como força pública, especializada e profissional.  

Consequentemente, entender que a polícia é uma força pública autorizada a 

regular as relações em uma sociedade define o que ela é. Essa referência conceitual me 

possibilita investigar o fenômeno emprego das mídias sociais no policiamento especificamente 

na Polícia Militar de Minas Gerais, uma vez que no Brasil há uma secção na atividade policial 

(descrita no capítulo 5 desta tese) e as polícias militares são as principais responsáveis pelo 

emprego da força. Esse pressuposto também oferece suporte para que eu investigue como os 

policiais empregam as MS em sua atividade diária para regular as relações em uma sociedade. 
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Figura 3: Conceitos de polícia 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bayley (2001), Monet (2001), Monjardet (2003), 

Manning (2005), Bobbio, Mateucci e Pasquino (2007) e Muniz e Proença Jr (2014). 
 

Sob essa ótica, na próxima seção, é possível discutir o policiamento incorporando 

uma visão que  vá além das propostas antagônicas e deterministas da escola progressista – que 

considera a polícia um instrumento de dominação das classes dominantes – e a escola 

conservadora – que, numa visão funcionalista, considera a polícia como instrumento 

especializado da aplicação da lei (Monjardet, 2003). Nesse sentido, pode-se ultrapassar a visão 

do policial como um agente passivo, “instrumentalizado por O poder ou por A sociedade”, 

considerando-o um agente reflexivo sobre sua atuação.         

2.2.2 O policiamento 

Em sua análise sobre o papel e a função da polícia, Manning (2013, p. 1) assevera, 

em uma perspectiva crítica a respeito dos estudos produzidos nesse campo, que não há um 

paradigma teórico sistemático aceito sobre o policiamento, sendo ele percebido dentro de sua 

faceta mensurável: o controle do crime. Para o autor, as funções vistas como essenciais e os 

modos como o policiamento deve ser realizado são “produtos do contexto teórico dentro do 

qual a polícia é vista, seu papel político percebido e o caráter postulado 

da organização policial”. Por esta razão, há versões alternativas do policiamento e dos fins para 

os quais ele é bom. Essas versões podem ser chamadas de “teorias práticas da polícia”, pois 

enfatizam e valorizam seletivamente alguns “aspectos do policiamento, permanecendo ligadas 

às estratégias básicas de patrulhamento aleatório, investigação criminal e resposta às chamadas 

dos cidadãos, alterando a estratégia teórica e algumas táticas de policiamento”. Segundo o 

autor, 
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essas teorias são produtos de modismos e tendências no sentido de refletirem 
esforços da polícia e de alguns acadêmicos para redefinir o produto sem 
modificar a estrutura que o produz. Por essa razão, é melhor tratar o 
policiamento de maneira um pouco abstrata, detalhando seus papéis e funções, 
em vez de fornecer visões gerais de estudos de pesquisa fora de 
contexto. Pesquisas mostram que funcionalmente e estruturalmente a polícia 
na América do Norte e no Reino Unido mudou muito pouco (Maguire, 2003; 
Weisburd & Braga, 2006), e estudos de campo sugerem que há poucas 
evidências de que as práticas policiais mudaram (Moskos, 2008; Loftus, 
2010). O estudo do papel e da função da polícia mudou. (Manning, 2013, p. 
1). 

Em pesquisa sobre as polícias dos países ocidentais, baseada na análise empírica do 

trabalho policial, Monjardet (2003, p. 15) identificou que a ação policial é posta em movimento 

diariamente por três fontes. A partir dessas fontes, o autor estabeleceu três dimensões 

indissociáveis para análise empírica do objeto polícia: “i) um instrumento do poder, que lhe dá 

ordens; ii) um serviço público, suscetível de ser requisitado por todos; e, iii) uma profissão, que 

desenvolve seus próprios interesses”. Essas dimensões, representadas na Figura 4, se 

confrontam como “lógicas de ação distintas e concorrentes” e apenas uma delas não seria 

suficiente para definir sozinha o que é a polícia. 

As inter-relações entre as três dimensões – instrumento de poder, um serviço 

público e uma profissão – produzem um universo muito amplo de possibilidades para a polícia. 

Por isso, definir o que a polícia faz não é uma questão simples, no duplo sentido da expressão: 

empírico (descritivo) e teórico (funcional). No sentido empírico ou descritivo, trata-se de 

compreender a intrincada teia de tarefas e ações geradas e executadas em razão das normas 

criadas pelas autoridades políticas para viabilizar e assegurar os interesses coletivos, executados 

por uma organização hierarquizada composta por profissionais especializados. No sentido 

teórico ou funcional, trata-se de especificar o que faz a polícia nas relações sociais, 

identificando o papel próprio e irredutível que ela desempenha (Monjardet, 2003). Mas o que o 

policial realmente faz em sua prática diária ainda desafia os administradores da polícia, as 

chefias e os pesquisadores, em razão da ilimitada combinação de alternativas para cumprir as 

normas que regulam o trabalho policial e da expectativa da sociedade sobre essa atuação. 

Há uma imagem mítica de que todos os policiais estejam nas ruas empregando a 

força física no combate ao crime. Essa imagem talvez seja responsável por associar 

necessariamente o policial ao policiamento. Se assim fosse, prática policial, trabalho policial, 

funções da polícia, atuação policial e policiamento poderiam ser tratados como sinônimos. No 

entanto, esta não é a realidade. Há um número expressivo de policiais que não estão engajados 

no policiamento, porque parte significativa do trabalho administrativo da polícia é executado 
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por policiais, atividade “que não envolve o poder a eles atribuído nem habilidades de 

policiamento” (Bittner, 2003, p. 30). Além disso, o termo polícia encerra uma variedade de 

forças federais, estaduais e municipais com atribuições diversas. No Brasil, a polícia estadual 

se divide em polícia judiciária e polícia ostensiva. Deste modo, é preciso cuidado e precisão ao 

se referir e analisar a prática policial brasileira. 

 

Figura 4: Dimensões da polícia 
Fonte: Monjardet, 2003, p. 208. 

 

Monjardet (2003, p. 21) critica a ampla definição de Bittner sobre o papel da polícia: 

“tratar de todos os tipos de problema humanos quando a solução necessite ou possa necessitar 

do emprego da força [...], no lugar e no momento em que tais problemas surgem” (Bittner apud 

Monjardet, 2003, p. 21). Para Reiner (2004, p. 26), no entanto, a polícia é chamada para 

desempenhar um embaraçado rol de tarefas que vão desde controlar o trânsito até controlar o 

terrorismo. As situações em que os policiais necessitam intervir surgem em emergências com 

um componente de conflito social em potência, nas quais os policiais recorrem a uma variedade 

de recursos para manter a paz, ao invés de dar início a procedimentos legais. O conceito 

essencial de policiamento, segundo Reiner (2004, p. 22), é a tentativa de manter a segurança 

por meio de vigilância e ameaça de sanção. “É um aspecto dos processos de controle social, 

que ocorre universalmente em todas as situações sociais onde houver, no mínimo, potencial 

para conflito, desvio ou desordem” (Reiner, 2004, p. 26). 

Bayley (2001, p. 118), tentando explicar variações nos padrões de operação e 

atuação policiais e responder à questão “que tarefas cabem à polícia?”, apresentou três formas 

de descrever a atividade policial. A primeira refere-se “ao que a polícia é designada a fazer”, 

ou seja, às suas atribuições. A segunda trata das “situações com as quais a polícia tem que 
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lidar”. E a terceira forma está relacionada às “ações que a polícia deve adotar ao lidar com as 

situações”, ou seja, resultados. Para o autor, atribuições, situações e resultados são parâmetros 

distintos, porém interdependentes, para avaliar o que a polícia faz. As atribuições podem ocorrer 

de modo proativo ou reativo e são descritas em termos de patrulhamento, investigação criminal, 

controle de trânsito, administração interna e controle auxiliar. As situações podem acontecer na 

aplicação (quando envolve violação da lei) e na não-aplicação da lei, e os resultados, em 

imposição e não imposição, dependendo da necessidade da repressão ou não com emprego da 

força. Para Bayley (2001, p. 143), “as situações são o lugar onde se pode começar a entender o 

trabalho da polícia em toda a sua complexidade”, sendo o ponto de interseção entre as demandas 

públicas e a resposta da polícia.  

Tentando elaborar uma teoria que permitisse explicar o trabalho policial como 

situações, Bayley (2001) estabeleceu e relacionou a Teoria dos Confrontos às seguintes 

determinantes sociais desse trabalho: estruturas macrossociais, relações interpessoais, valores 

culturais, riqueza, facilitação da comunicação com a polícia e natureza das demandas públicas. 

O modelo elaborado a partir destas determinantes possui sete variáveis independentes e um 

circuito de retroalimentação, além de fatores que podem atuar em direções opostas, o que faz 

com que as variações na natureza do trabalho policial como situações se mostrem imprevisíveis, 

o que explicito na figura 5. Para o autor, o dilema que a modernização trouxe para a polícia é 

que ela tem “que desempenhar um papel predominantemente de prestação de serviço ao mesmo 

tempo em que a necessidade de aplicação da lei parece estar aumentando” (Bayley, 2001, p. 

169).  

Para garantir, segundo o paradigma interpretativo que norteia esta tese, a 

congruência entre pergunta, objetivos e referencial teórico da pesquisa, considerei e 

circunscrevi o policiamento como sendo ações de patrulhamento e de resposta aos chamados 

dos cidadãos visando o controle social e o controle do crime. Pela discussão realizada nesta 

seção, verifica-se que tanto em ações de patrulhamento quanto em resposta aos chamados dos 

cidadãos estão implícitas uma ilimitada combinação de alternativas de ações e de respostas que 

visam impedir o crime e ações tidas com antissociais. Por este motivo, optei por não descrever 

essas alternativas a priori. Eu busquei me aproximar com esse conceito das pesquisas sobre o 

que a polícia faz, elaboradas por Manning (2005, 2013), Muniz e Proença (2014), Reiner 

(2004), Monjardet (2003) e Bayley (2001). Na próxima seção, apresento a revisão integrativa 

sobre o emprego das MS pela polícia que realizei para contextualizar e delimitar o objeto de 

estudo desta tese. 
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Figura 5: Modelo completo do trabalho policial 
Fonte: Bayley, 2001, p. 158. 

 

 

2.3 O emprego das mídias sociais pela polícia: revisão integrativa 

2.3.1 Descrição do método adotado 

Para identificar como, para que, por que e com quais lentes teóricas o uso das mídias 

sociais pela polícia vem sendo estudado, realizei uma revisão integrativa. Neste método adota-

se um processo de revisão formal, em seis etapas, que possibilita a verificação e replicabilidade 

dos procedimentos e das conclusões. Minha escolha se deu em razão da revisão integrativa 

possibilitar uma análise sistematizada, ampliada e integrada de estudos com diversas 

metodologias, além da combinação de dados da literatura empírica e teórica (Broome, 2000; 

Botelho, De Almeida Cunha, & Macedo, 2011; Loureiro et al., 2016). Além disso, é admissível 

incorporar estudos enquadrados como de menor qualidade acadêmica ou literatura cinza, mas 

que possam contribuir com insights relevantes dada a precocidade do campo (Verhage & Boels, 

2017).  

Apesar de ser possível verificar uma tendência de crescimento nos estudos sobre o 

uso das MS pela polícia, este é ainda um campo novo de pesquisa. Talvez por esta razão eu não 

tenha encontrado revisões sistemáticas nas quais os autores apresentem uma visão geral e uma 
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maior integração entre a literatura sobre MS e a literatura sobre a polícia. Essa revisão 

integrativa me possibilitou identificar como e para que a polícia está utilizando as MS, também 

os autores, as lentes teóricas, as questões de pesquisa, as metodologias empregadas, os achados 

e as lacunas neste campo. Dentre essas conclusões, destaco o reduzido entrosamento com os 

estudos que tratam sobre a polícia, sua cultura, estratégias de emprego e sobre como estas 

variáveis se relacionam ou não com a adoção das MS. Apenas o policiamento comunitário tem 

recebido mais atenção dos pesquisadores sobre o campo de MS e polícia. Também são escassas 

as pesquisas sobre a percepção dos policiais e a maneira como eles empregam essas ferramentas 

na prática policial (Meijer, 2014).  

Os estudiosos do método da revisão integrativa (Cooper, 1988; Whittemore & 

Knafl, 2005; Dal Sasso Mendes, Campos Pereira Silveira, & Galvão, 2008; Botelho, De 

Almeida Cunha, & Macedo, 2011; Loureiro et al., 2016) estabelecem a necessidade de se 

percorrer seis etapas distintas, representadas na Figura 6, para a construção dessa revisão: 1) 

definição da questão de pesquisa; 2) definição da estratégia de busca e do critério de seleção 

dos trabalhos; 3) seleção dos trabalhos; 4) categorização e análise dos trabalhos; 5) 

interpretação dos resultados; e 6) apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

2.3.1.1 Etapa 1: Definição da questão de pesquisa 

O problema que norteou a revisão foi: como e para que as polícias utilizam as 

mídias sociais? Para verificar a propriedade desta questão, empreguei o processo CIMO 

(Context, Intervention, Mechanism, and Outcome) elaborado por Denyer, Tranfield e van Aken 

(2008), que permite averiguar a lógica da proposição no contexto da revisão. Ou seja, nesta 

revisão, a pergunta tem que me possibilitar a identificação do modo e da finalidade do uso das 

MS pela polícia. De igual maneira, a pergunta deve também me ajudar no estabelecimento das 

estratégias a serem adotadas para a execução da pesquisa, tais como a escolha das bases de 

dados, o período de abrangência da busca, os termos de busca, os idiomas e os critérios para 

inclusão e exclusão dos trabalhos identificados nas bases (Denyer, Tranfield, & van Aken, 

2008; Loureiro et al., 2016). 

2.3.1.2 Etapa 2: Definição da estratégia de busca e dos critérios de seleção dos trabalhos 

Descritor: polícia e “mídias sociais” e police and “social media”. O propósito foi 

selecionar trabalhos redigidos em português e em inglês, pois, em sua maioria, os trabalhos que 
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tratam da polícia são realizados por pesquisadores e sobre polícias da América do Norte e da 

União Europeia. Em uma busca exploratória inicial no Google Scholar, verifiquei que os 

estudos que possuem essa frase no título, nas palavras-chave e/ou no resumo tratavam do objeto 

da revisão. A utilização de descritores como “sites de redes sociais” e polícia (“social 

networking sites” and police), Facebook e polícia (Facebook and police), Twitter e polícia 

(Twitter and police), me levou à maioria dos trabalhos anteriormente relacionados como polícia 

e “mídias sociais” e police and “social media”. 

 
Figura 6: Processo da revisão integrativa 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Botelho, De Almeida Cunha e Macedo (2011), Dal Sasso 
Mendes, Campos Pereira Silveira e Galvão (2008) e Loureiro et al. (2016). 
 

 Base de dados: Elegi três bases de dados para a revisão: Emerald Insight, SCOPUS 

(Elsevier) e Web of Science (Scielo). Esta escolha se baseou no fato de serem grupos editoriais 

com uma concentração significativa de publicações em livros, revistas e journals relativos a 

polícia, governo e administração pública, com relevante fator de impacto. A possibilidade de 

se encontrarem textos em português também foi um fator que influiu na seleção da Web of 

Science (Scielo), pois ela me permitiria identificar a visibilidade de pesquisas produzidas no 

Brasil ou em língua portuguesa. Acho importante registrar que, em uma busca nas bibliotecas 

das Academias das Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Militar de Minas Gerais 

e da Brigada Militar, que possuem cursos de formação de policiais em nível de graduação e de 

pós-graduação, identifiquei oito trabalhos (sendo cinco da PMMG) que tratam dos riscos das 

redes sociais na internet para os policiais e a polícia. 

 Horizonte temporal: de 2007 a janeiro de 2017. 
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     Critérios de inclusão: artigos com o descritor no título, palavras-chave, resumo ou 

no texto dentro do horizonte temporal. 

 Nesta etapa estão as principais limitações desta revisão: escolha dos descritores e 

seleção das bases de dados para identificação dos artigos. Apesar de as bases selecionadas 

apresentarem um número significativo de textos com os descritores estabelecidos em inglês, 

artigos relevantes podem não ter sido incluídos, os quais retratam ideias e trabalhos de 

pesquisadores seniores desse campo, constantes de outras bases.  

 

2.3.1.3 Etapa 3: Seleção dos trabalhos por base de dados 

A partir dos critérios de seleção estabelecidos na etapa 2, busquei verificar em cada 

base selecionada todos os textos possivelmente relevantes, tendo identificado um total de 5.095 

textos potencialmente interessantes. Para detectar os trabalhos que preliminarmente pudessem 

responder à questão de pesquisa, realizei uma leitura dos títulos e, quando necessário, dos 

resumos e palavras-chave de todos os textos localizados. Inicialmente, pré-selecionei 94 

artigos, separados por base de dados em uma planilha. As consultas às bases de dados foram 

efetivadas de 5 a 14 de fevereiro de 2017, e um reexame do processo de busca foi realizado 

entre 6 e 10 de março de 2017. 

 

2.3.1.4 Etapa 4: Categorização e análise dos trabalhos 

 Da leitura pormenorizada dos 94 textos selecionados, descartei 11 artigos 

duplicados, 5 artigos que não puderam ser acessados e 53 artigos que não respondiam à questão 

de revisão. Onze textos que enfocavam o uso das mídias sociais pelo cidadão para um maior 

controle da polícia em situações do dia a dia e durante manifestações, e também em situações 

de ativismo político por parte dos cidadãos, foram excluídos.  

 Os 25 artigos que atenderam a todos os critérios de seleção foram categorizados, 

analisados e incorporados a um banco de dados. Os dados das etapas 3 e 4 estão sumarizados 

na Tabela 1. 

2.3.1.5 Etapa 5: Interpretação dos resultados  

 Uma visão geral da literatura sobre polícia e MS, segundo o enfoque das três 

principais perspectivas adotadas pelos autores nos estudos revisados, é a seguinte: i) 
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características dos usuários e das mensagens; ii) uso das mídias sociais pela polícia; e iii) 

estratégias de adoção, apresentadas no Quadro 11 ao final deste capítulo, juntamente com os 

dados relativos aos autores e às suas contribuições. Na sequência, as limitações e as propostas 

para novas agendas de pesquisa descritas nos trabalhos dessa revisão estão dispostas no Quadro 

10 (p.66) e no Quadro 11 (p.69). 

  
 

Base de 
dados 

Estudos Identificados 
Seleção 
Inicial 

Excluídos Textos Pré-selecionados  
Excluídos Leitura pormenorizada 

Duplicados 
em outra 
base 

Impossibilidade 
de acesso ao 
texto completo 

Não responde 
às questões 
de revisão 

Apropriados 
às questões 
de revisão 

Emerald 
Insight 

3.875 3.864 - - 10 1 

SCOPUS 
(Elsevier) 

897 853 7 4 18 15 

Web of 
Science 
(Scielo) 

323 284 4 1 25 9 

TOTAL 5.095 5.001 11 5 53 25 
Tabela 1: Seleção e categorização dos trabalhos por base de dados   
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

2.3.1.6 Etapa 6: Apresentação da revisão e síntese do conhecimento 

 Um artigo que consolida os achados da revisão integrativa está em fase de revisão 

e tradução para publicação. Procurei demonstrar na Figura 7 a síntese do processo de revisão. 

 

2.3.2 Estruturando o campo de mídias sociais e polícia 

 Os 25 textos foram detalhadamente analisados quanto aos autores, fonte, questão 

de pesquisa ou objetivos, lente teórica, metodologia, achados, pesquisas futuras e limitações e 

relevância dos estudos para aplicações práticas, salvaguardadas as diferenças de cada estudo. 

Quanto aos autores e publicações, identifiquei trabalhos que tratam sobre o tema realizados em 

diversos países, conforme explicito no Quadro 6. Há uma concentração das pesquisas em 

departamentos de polícia da América do Norte e da União Europeia, enquanto estudos sobre as 

polícias de países da América do Sul ou do Brasil não foram identificados nas bases 

consultadas. Com efeito, não detectei estudos em língua portuguesa nessas bases. 
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 Figura 7: Síntese da revisão integrativa  
 Fonte: Elaborado pela autora. 
 

  Dentre os autores com maior número de artigos incluídos nesta revisão, Albert 

Meijer destacou-se com dois estudos (2013, 2016) e como coautor de outros dois (2015); 

Sachdeva e Kumaraguru (2015, 2016) e Brainard e Edlins (2015, 2016) contam ambos com 

dois estudos. Por serem autores das abordagens iniciais sobre o tema, Crump (2011) foi citado 

em nove trabalhos, e Hevering e Zach (2010) em seis. As pesquisas de Denef, Bayerl e Kaptein 

(2013), Lieberman, Koetzle e Sakiyama (2013), Meijer e Thaens (2013) também foram citadas 

em, pelo menos, três trabalhos. 

 A fonte com um maior número de publicações é a ACM International Conference 

Proceeding Series, com três textos, seguida pela American Review of Public Administration e 

pelo Journal Policing and Society, cada um com duas publicações. 44% dos artigos foram 

publicados em revistas e journals que tratam de temas correlacionados a polícia, segurança ou 

governo; 20% em congressos, e 8% em revistas e journals sobre tecnologia de informação. 
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País 

 
Autores 

EUA Hevering & Zach, 2010; Meijer &Thaens, 2013; Lieberman, Koetzle, & Sakiyama, 2013; Davis, 
Alves, & Sklansky, 2014; Chauhan & Hughes, 2015; Brainard & Edlins, 2015; Huang et al., 2016; 
Edlins & Brainard, 2016; Cesare et al., 2016. 

Canadá Ruddell & Jones, 2013; O’Connor, 2015; Schneider, 2016. 

Reino 
Unido 

Crump, 2011; Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013; Fernandez, Cano, & Alani, 2014. 

Holanda Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015; Van de Velde, Meijer, & Homburg, 2015; Meijer & Torenvlied, 
2016. 

Índia Sachdeva & Kumaraguru, 2015, 2016. 

China Ma, 2013. 

África Omanga, 2015. 

União 
Europeia  

Trottier, 2015. 

Quadro 6: Localização geográfica das polícias objeto de estudo 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  A maioria das pesquisas desta revisão se concentrou apenas em uma MS, sendo o 

Twitter a mais estudada delas, devido à facilidade de coleta de dados (Brainard & Edlins, 2015). 

Os estudos sobre múltiplas tecnologias foram realizados por Ruddell e Jones (2013), Brainard 

e Edlins (2015) e Edlins e Brainard (2016). A importância dessas pesquisas reside na 

possibilidade de comparação entre o emprego de ferramentas distintas em uma mesma polícia, 

sinalizando fatos como a maior interatividade possibilitada pelo Facebook, apesar de o Twitter 

ser mais utilizado (Brainard, & Edlins, 2015), ou o perfil dos usuários que utilizam cada uma 

dessas ferramentas e que tipo de uso fazem delas (Ruddell, & Jones, 2013).  

 Parte significativa dos pesquisadores se dedicou a problematizar e compreender o 

contexto, ou seja, como, quais e com que finalidade a polícia está empregando as MS, 

analisando: i) o modo e o propósito do emprego de maneira geral ou em emergências por 

catástrofe natural, atentados ou motins; ii) o uso específico como ferramenta para o 

policiamento comunitário; iii) a estratégia de apresentação; iv) a interação/engajamento com o 

cidadão; e v) o monitoramento e policiamento das MS. Apresento esses dados no Quadro 7.  

 Alguns outros pesquisadores se concentraram em entender o conteúdo das 

mensagens e as contribuições desse conteúdo para as atividades de polícia ou exploraram as 

características do perfil dos usuários das páginas de polícias de cidades de médio porte do 

Canadá. Grimmelikhuijsen e Meijer (2015) buscaram explicar como o uso do Twitter pelos 

cidadãos da Holanda contribuiu para a percepção da legitimidade policial. Meijer e Torenvlied 

(2016) questionaram se o uso do Twitter desburocratizou as comunicações policiais. 
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Questão ou objetivo de pesquisa 

 
Autor 

Contexto amplo Ma, 2013; Lieberman, Koetzle, & 
Sakiyama, 2013; O’Connor, 2015; 
Sachdeva e Kumaraguru, 2016. 

Emergências por catástrofe natural, atentados ou 
motins 

Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013; Davis, 
Alves, & Sklansky, 2014; Chauhan & Lee, 
2015. 

Emprego no policiamento comunitário Omanga, 2015; Beshears, 2017; Cesare et 
al., 2016. 

Estratégia de apresentação Schneider, 2016. 

Interação/Engajamento com o cidadão Crump, 2011; Brainard & Edlins, 2015. 

Monitoramento e policiamento das mídias sociais Trottier, 2012, 2015. 

Avaliação longitudinal Edlins & Brainard, 2016. 

Comparação entre três departamentos sobre as 
estratégias de emprego 

Meijer & Thaens, 2013. 

Impactos do conteúdo das mensagens Hevering & Zach, 2010; Fernandez et al., 
2014; Van de Velde, Meijer, & Homburg, 
2015; Huang et al., 2016. 

Características do perfil do usuário Rudell & Jones, 2013. 

Desburocratização das comunicações policiais Meijer & Torenvlied, 2016.  

Legitimidade policial  Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015. 

Quadro 7: Questões e objetivos de pesquisa identificados na revisão 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quanto às pesquisas longitudinais, apenas Edlins e Brainard (2016) exploraram as 

alterações havidas no uso das mídias sociais entre os dez maiores departamentos policiais 

americanos no período de um ano. Pesquisas comparadas foram realizadas por Meijer e Thaens 

(2013), que problematizaram se dois departamentos de polícia americanos e um canadense 

desenvolveram estratégias de mídias semelhantes ou diferentes e como essas diferenças ou 

semelhanças podem ser explicadas. Também Trottier (2015) identificou os motivos da 

conectividade institucional, as restrições orçamentárias, a tomada de decisão automatizada e a 

interoperabilidade do monitoramento das MS em 13 países da União Europeia. 

 O quadro teórico empregado nas pesquisas, em sua maioria, embasou-se em 

conceitos e em discussões realizadas por outros autores sobre o tema. Poucos estudos se 

valeram de uma lente teórica, embora seja relevante a elaboração ou emprego de uma teoria 

com vistas à geração ou acúmulo de conhecimento. Em grande parte dos trabalhos analisados 

houve somente contribuições práticas, exceções feitas ao trabalho de Ma (2013) e Beshears 

(2017). Os conceitos mais abordados foram polícia/policiamento comunitário; mídias sociais; 



57 
 

microblogging Twitter; legitimidade e imagem da polícia; e tecnologias e policiamento 

contemporâneo. Descrevo, no Quadro 8, esses conceitos e seus respectivos autores. 

 Van de Velde, Meijer e Homburg (2015) relataram em um framework uma visão 

geral da literatura sobre microblogging, abordando a difusão e os conceitos relacionados. Edlins 

e Brainard (2016) apresentaram uma revisão sobre os benefícios e desafios do uso das MS pela 

polícia. Os estudos elaborados por Omanga (2015) dão um significativo enfoque para a 

utilização das redes sociais no engajamento dos cidadãos para redução da criminalidade, em 

um curioso caso de uma baraza no Quênia. No Quadro 8, tem-se uma visão sintética do 

contexto em que os conceitos foram abordados.  

 Ma (2013) apoia-se em três perspectivas teóricas – inovação organizacional, 

difusão de políticas, e-government e segurança pública – para formular e testar as hipóteses de 

sua pesquisa quantitativa sobre o porquê da adoção do Twitter pelos departamentos de polícias 

municipais chinesas. Beshears (2017) utiliza a teoria das redes sociais e a teoria da identidade 

social para verificar a influência do uso das MS nas relações comunitárias no policiamento e na 

resolução de crimes, a partir das variáveis densidade populacional e nível socioeconômico. 

 Quanto à metodologia, há um equilíbrio entre a utilização dos métodos qualitativos 

e quantitativos e, em menor número, de métodos mistos. Dos 25 estudos analisados, dez 

utilizaram métodos quantitativos, nove utilizaram métodos qualitativos e seis utilizaram 

métodos mistos. Os desenhos metodológicos, em sua maioria, são de corte transversal, ou seja, 

em um grupo, em um determinado momento, o que significa uma limitação quando se quer 

fazer inferências causais empíricas.  

 A síntese sobre as questões de pesquisa/objetivos, as lentes conceitual e teórica, os 

achados e a relevância dos estudos para aplicações práticas me permitiu identificar três 

principais perspectivas adotadas pelos autores dos estudos revisados: i) características das 

mídias sociais, dos usuários e das mensagens; ii) uso das MS pela polícia; e iii) estratégias de 

adoção e emprego das MS. Cada perspectiva foi desdobrada em abordagens, estando esses 

dados ilustrados na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
Referencial 

 
Conceito/Teorias Autores 

 Conceitual 

Policiamento 
Comunitário (PC) 

Engajamento cívico e polícia local 

Brainard & Edlins, 2013 
(abordagem otimista); 
Crump, 2011(abordagem 
realista: déficits do PC e 
impacto da cultura) 

Conceitos foram integrados à 
discussão  

Davis, Alves, & Sklansky, 2014 

Estratégias de interação da polícia 
na perspectiva do PC 

Sachdeva & Kumaraguru, 2015 

Impactos na redução da 
criminalidade a partir da 
cooperação do cidadão 

Sachdeva & Kumaraguru, 2016 

O uso do Twitter no policiamento 
comunitário 

Cesare et al., 2016 

Estratégias de apresentação  Schneider, 2016 

 
Mídias Sociais 

Conceitos, estratégias para 
emprego, discussão do potencial 
transformador 

Meijer & Thaens, 2013  

MS para governo aberto e impactos 
do uso na legitimidade percebida 

Grimmelikhuijsen & Meijer, 
2015 

Mídias e medo do crime 
Lieberman, Koetzle, & 
Sakiyama, 2013 

Revisão sobre os benefícios e 
desafios do uso das mídias pela 
polícia 

Edlins & Brainard, 2016 

Interação, legitimidade e imagem 
no uso das MS durante as crises e a 
percepção do cidadão 

Denef, Bayerl, & Kaptein, 
2013; Davis, Alves & Sklansky, 
2014 

Efeitos longitudinais e em crise Chauhan & Hughes, 2015 

Aspectos colaborativos e de 
engajamento comunitário do 
policiamento comunitário 

Brainard & Edlins, 2013 
(abordagem otimista); 
Crump, 2011(abordagem 
realista) 

Microblogging  

Conceitos e características do 
Twitter 

Hevering & Zach, 2010 

Apresenta num framework uma 
visão geral da literatura sobre 
microblog, abordando a difusão e 
os conceitos relacionados. 

Van de Velde, Meijer, & 
Homburg, 2015 

Legitimidade e 
Imagem da 
Polícia 
 

Revisão narrativa  Rudell & Jones, 2013  

Impactos do uso da MS na 
legitimidade percebida 

Grimmelikhuijsen & Meijer, 
2015 

Tecnologia e 
Policiamento 
contemporâneo 

Impacto das tecnologias no 
policiamento 

O’Connor, 2015 

Utilização das redes sociais no engajamento dos cidadãos 
para redução da criminalidade 

Omanga, 2015 

Teórico 

Teoria de Redes Sociais e a Teoria da Identidade Social Beshears, 2017 
Três perspectivas teóricas – inovação organizacional 
(Teoria da Difusão de inovação de Rogers (2003) 
difusão de políticas e e-government e segurança pública 

Ma, 2013 

Quadro 8: Síntese sobre os conceitos e teorias empregados  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Na próxima seção, baseada nessas particularidades, exploro os motivos e as 

finalidades do emprego dessas ferramentas tecnológicas pela polícia no esforço de responder à 

questão da revisão. Por fim, descrevo para aquelas três perspectivas as contribuições 

identificadas nos textos da revisão (ver Quadro 10, p.66), as propostas para pesquisas futuras 

(ver Quadro 11, p.69) e seus respectivos autores.  

 

Figura 8: Mídias sociais e polícia: perspectivas e abordagens 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2.3.3 Como e para que a polícia utiliza as mídias sociais  

 A revisão sistemática integrativa me possibilitou detectar que a polícia, à 

semelhança de outros órgãos governamentais, emprega a MS com a expectativa de ampliar a 

visibilidade de suas ações, visando o consequente aumento da eficácia e da legitimidade 

(Mergel, 2012, 2014; Meijer & Thaens, 2013). Ela espera com isso também mais participação 

e engajamento com o público, apostando no aumento da confiança e na decorrente redução do 

crime, embora enfrente resistências internas em razão dos riscos potenciais que a divulgação de 

informações sem uma censura prévia pode causar (Brainard & Edlins, 2015).  

 Crump (2011, p. 10) relata que a National Policing Improvement Agency (NPIA), 

em nome da Association of Chief Police Officers (ACPO), reuniu, em 2009, representantes de 

todas as forças policiais do Reino Unido na conferência Policing 2.0, para tratarem do uso das 

MS. A conferência identificou quatro potenciais áreas de interesse para a polícia: 1) Crime e 

Inteligência, 2) Mídia e Comunicações, 3) Tecnologia da Informação e 4) Engajamento dos 
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Cidadãos. A ACPO entendeu que a NPIA deveria apoiar as forças policiais na adoção das MS, 

mas que as práticas utilizadas deveriam estar sujeitas à orientação de cada força. Para o autor, 

isso refletia a confiança da NPIA e das forças policiais no papel significativo que o uso das MS 

tem a desempenhar no engajamento com o público. 

 No entanto, para Crump (2011), quatro áreas significativas de interesse policial em 

MS não foram incluídas pela NPIA, por serem fontes de insumos para a prática policial. Em 

primeiro lugar, as MS são fonte de policiamento, como no caso de protestos públicos, conforme 

também constatou Trottier (2012, 2015). Em segundo lugar, as MS são fonte de informações 

em tempo real sobre segurança, tal como em emergências em caso de catástrofes naturais, 

acidentes, crises e atentados, o que vai ao encontro das pesquisas de Denef, Bayerl e Kaptein 

(2013), de Davis, Alves e Sklansky (2014) e de Chauhan e Hughes (2015). Em terceiro lugar, 

as MS são fonte de interesse para os policiais envolvidos com programas de proteção de 

vulneráveis contra danos na internet, como igualmente verificaram Sachdeva e Kumaraguru 

(2016). Finalmente, as MS podem ser ferramentas para o compartilhamento de conhecimento 

dentro das organizações policiais. À exceção desta última área, cada uma das demais foi objeto 

de pelo menos um dos estudos da revisão.  

 Isso reflete, para mim, que o foco da utilização das MS nas pesquisas acadêmicas 

está centrado na organização policial e no seu engajamento com a comunidade. Dá a entender 

que a chave para a compreensão sobre os modos e as finalidades do emprego das MS é acessada 

essencialmente em nível organizacional, como se houvesse uma relação direta. Talvez seja esse 

o motivo da ausência nos artigos revisados de abordagens interpretativistas fundamentadas na 

percepção dos policiais, embora diversas pesquisas sejam centradas na relação entre as MS e o 

policiamento comunitário (Crump, 2011; Brainard & Edlins, 2013; Sachdeva & Kumaraguru, 

2015, 2016; Cesare et al., 2016; Schneider, 2016), na qual a participação do policial é 

fundamental. 

 Na revisão integrativa, identifiquei que a polícia tem aderido às MS “para reforçar 

a participação dos cidadãos nas investigações policiais, reforçar a imagem pública dos serviços 

policiais, controlar as multidões, enfrentar situações de crise, obter um melhor contributo nos 

processos políticos e atrair novos policiais” (Meijer & Thaens, 2013, p. 343).  

 Em relação ao emprego específico do Facebook, Sachdeva e Kumaraguru (2015) 

constataram que esse aplicativo auxiliaria a polícia e os cidadãos em três direções. A primeira, 

aumentando a participação popular em questões relacionadas com o tráfego e a criminalidade; 

a segunda, reduzindo o déficit de comunicação; e a terceira, melhorando a coordenação de ações 
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e da comunicação entre a polícia e os cidadãos. Para Lieberman, Koetzle e Sakiyama (2013), a 

polícia utiliza o Facebook mais para comunicar sobre crimes e prisões do que para alertar a 

comunidade sobre problemas potenciais de perigo ou de trânsito ou para dar dicas de prevenção, 

o que é um contrassenso quando o objetivo é o policiamento comunitário. 

 O Twitter vem sendo usado com sucesso em situações de emergência, por exemplo: 

durante tumultos, como em agosto de 2011 na Inglaterra (Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013); em 

caso de catástrofes naturais, como o furação Sandy, ocorrido em 2012 nos EUA (Chauhan & 

Hughes, 2015); e em atentados terroristas, como os que se deram durante a Maratona de Boston 

em 2013 (Davis, Alves, & Sklansky, 2014). Denef, Bayerl e Kaptein (2013, p. 3479) 

constataram duas estratégias diferentes para se envolver com o público quando analisaram o 

emprego do Twitter pela London Metropolitan Police (MET) e pela Greater Manchester Police 

(GMP) durante os tumultos em agosto de 2011. A MET se valeu de um estilo formal e 

despersonalizado, com mensagens instrumentais, procurando e fornecendo informações ou 

demonstrando o desempenho da polícia (por exemplo, o número de prisões realizadas, de 

oficiais na rua ou pedidos de informações). Em contrapartida, a GMP recorreu a um estilo 

informal e personalizado que incluía interações diretas com seguidores individuais, mensagens 

sociais de apoio e tranquilização do público. Os diferentes estilos só surgiram após o início da 

crise, o que permite identificá-los como expressões diretas de abordagens para a comunicação 

de crises no Twitter. Os autores denominaram essas estratégias de instrumental e expressivo, e 

apresentaram para cada uma delas os benefícios e desafios, que exponho no Quadro 9. 

 A substituição das reuniões públicas foi uma prática adotada no Quênia por um 

chefe local usando o Twitter para difundir o policiamento comunitário no espaço deliberativo 

conhecido como baraza (Omanga, 2015). As barazas são reuniões públicas semi-formais e 

regulares que ocorrem ao ar livre, convocadas atualmente via Twitter pelo chefe local, para 

tratar de questões comunitárias, além de divulgar anúncios sobre programas governamentais, 

animais e objetos perdidos e ocorrência de fatos relacionados diretamente à segurança pública. 

Até os anos 90, as barazas funcionavam extensivamente como uma reunião pública quase 

compulsória convocada por chefes locais e dirigida por políticos e funcionários públicos, 

destinadas a legitimarem uma ideologia política provincial. O papel dos chefes hoje é menos 

intrusivo, mas ainda há uma percepção negativa residual dos chefes que continua a minar os 

esforços para ampliar a audiência. 
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Instrumental 

 
Expressivo 

Benefícios 

Suporte efetivo das funções primárias de 
policiamento; menor manutenção do que 
estratégia expressiva; nenhuma 
interferência nas decisões internas pelo 
público. 

Cria relações mais estreitas com o público; aumenta o 
seguimento e, portanto, o possível alcance; cria maior 
tolerância a erros. 

Desafios 

Relações frouxas com o público; menor 
seguinte e, portanto, menor potencial 
para aproveitar recursos. 

Alta manutenção; risco de ultrapassagem de limites; 
fácil polarização das opiniões públicas. 

Quadro 9: Benefícios e desafios das estratégias de comunicação por meio das MS durante emergências 
Fonte: Denef, Bayerl e Kaptein (2013, p. 3479). 

A maneira como o público reage às ações da polícia on-line depende 

significativamente da relação construída entre a polícia e o público off-line e, mais 

especificamente, da imagem da polícia dentro da sociedade (Crump, 2011; Denef, Bayerl, & 

Kaptein, 2013; Davis, Alves, & Sklansky, 2014). Em meios tradicionais, abordagens díspares 

podem não ser tão visíveis quanto às empregadas pela MET e a GMP. Entretanto, as MS e sua 

natureza acelerada, dinâmica e aberta expõem o contraste das estratégias de comunicação 

díspares. As reações públicas são fortes e a polícia precisa estar ciente dessa maior volatilidade 

e vulnerabilidade. “A escolha informada de uma estratégia de comunicação é um passo 

importante para evitar a perda de legitimidade e confiança, bem como as reações públicas” 

(Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013, p. 3479).  

Mudar para uma forma de comunicação mais aberta é inerentemente desafiador. O 

meio em si não trará a mudança necessária para tornar possível um engajamento genuíno entre 

polícia e comunidade. Há um desafio particular para o emprego das MS na prática policial: 

“pedir que os policiais usem dois chapéus – o de profissional neutro e autoritário na rua e o de 

um facilitador e colaborador online” (Crump, 2011, p. 25). As pesquisas que analisaram o uso 

das contas do Twitter suportam essa visão. Um modelo de desenvolvimento entusiástico e de 

baixo para cima é intrínseco ao modo como a tecnologia de redes sociais tem impacto. No 

entanto, as evidências examinadas sugerem que, apesar de toda a sua aparente novidade em 

uma organização hierárquica, o Twitter tem sido usado de forma mais eficaz em apoio aos 

papéis tradicionais da polícia como fonte de recursos para a informação e de difusão de 

anúncios (Crump, 2011).  

Esta maneira no emprego da tecnologia, em razão da cultura e estrutura tradicionais 

do policiamento e do papel do policial, já havia sido destacada por Manning (2003), quando 

afirmou que a tecnologia usada pela polícia é moldada e formada pelo ambiente, pela estrutura 
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organizacional e pela cultura ocupacional do policiamento, e não o contrário, e é usada para 

produzir e reproduzir as práticas tradicionais, modificando-as lentamente.  

Para além das situações de emergência, há estudos que avaliaram o uso do Twitter 

como ferramenta de comunicação social no dia a dia (Schneider, 2016; O’Connor, 2015). 

Interessante é citar a autorização para o uso de contas da polícia em espaços fora de serviço por 

policiais do Canadá, ampliando assim as estratégias de apresentação para incluir questões não 

relacionadas com o trabalho do policial em serviço. Estratégias de apresentação são formas 

pelas quais a polícia externa a sua missão, seu mandato e suas ações para o público em geral 

(Schneider, 2016). Nessas situações, as temáticas estão associadas a questões ligadas ao 

profissionalismo dos policiais e ao policiamento comunitário: prática de esporte, estudos, 

trabalhos comunitários. As questões político-partidárias são proibidas, à exceção das que tratam 

de assuntos relacionados a repressão à criminalidade ou são favoráveis à prática da polícia 

comunitária. 

Para Trottier (2012, pp. 421, 422), “as mídias sociais, com base em sua ampla e 

duradoura saturação na vida social, permitem um tipo difuso de visibilidade para o trabalho da 

polícia”. Para o autor, as polícias sempre tiveram à disposição técnicas e tecnologias para vigiar 

o público, “mas nunca tanto conteúdo acessível em um único recinto. A convergência e o 

aumento mútuo de diferentes práticas sociais em uma plataforma complicam, mas em última 

instância reforçam, o escrutínio policial” (Trottier, 2012, p. 422). O policiamento na MS é 

indicativo de um novo paradigma de visibilidade. Usuários de MS produzem quantidades 

surpreendentes de informações, e as novas tecnologias e práticas policiais garantem uma maior 

vigilância dessas informações. 

O fato de a polícia dispor de um significativo volume de informações não significa 

necessariamente que ocorrerá interação e engajamento com os cidadãos. Pesquisadores, 

anunciantes e ativistas políticos veem as MS como uma oportunidade para a propagação de 

ideias, a formação de vínculos sociais e o marketing viral, dentre outros. Segundo Crump 

(2011), esta visão deve ser atenuada, pois uma ligação entre duas pessoas não necessariamente 

implica uma interação entre eles. Esta é, inclusive, uma crítica feita a muitas polícias: a baixa 

interatividade com os cidadãos e o uso das mídias apenas para difundir informações, como nas 

mídias tradicionais (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015). Este fato pode ser explicado pela 

impossibilidade de os usuários comentarem em algumas contas do Facebook e do Youtube, 

pela ausência de respostas a comentários e solicitações que são deixados pelos cidadãos nos 

sites, pelo baixo número de publicações nas contas e páginas e também pelo número pouco 
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significativo de cidadãos que acessam os sites (Hevering & Zach, 2010; Crump, 2011; Brainard 

& Edlins, 2015; Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015; Cesare et al., 2016). 

Mesmo que se afirme que as MS são baratas, fáceis e rápidas (Meijer e Thaens, 

2013), há que se considerar que as polícias assumem custos com pessoal para elaboração e 

manutenção dos sites, com treinamento dos envolvidos, com monitoramento tanto para 

responder aos cidadãos quanto para policiar as possíveis ações criminosas, com o local e 

estrutura de trabalho para as equipes. Da mesma forma, “há os custos cívicos em potencial que 

incluem a perda da confiança do cidadão, se as ferramentas não forem usadas 

colaborativamente” (Edlins & Brainard, 2016, p. 173). Estudos mostram que, enquanto os 

cidadãos são altamente responsivos e envolvidos com as polícias, respondendo às solicitações, 

postando informações e interagindo com o conteúdo postado, a polícia, na maioria das vezes, 

não responde de forma colaborativa ou até mesmo não responde às postagens (Crump, 2011; 

Edlins & Brainard, 2016).  

A abundância de dados disponibilizados pelas mídias sociais pode parecer, à 

primeira vista, um benefício, mas pode se transformar em uma adversidade. Não são muitas as 

polícias preparadas para realizar o monitoramento das MS, e os custos institucionais e 

orçamentários, tanto para obtenção quanto para a análise e emprego desses dados, precisam ser 

considerados. Trottier (2015, p. 14), em pesquisa que envolveu 13 países da União Europeia, 

constatou que “nenhum processo no Social Media Monitoring (SMM) parece ser totalmente 

automatizado”. Alguns passos, como a aquisição de dados, podem ser executados 

automaticamente, no entanto, ainda dependem da calibração humana, bem como da 

interpretação humana. Nesta direção, “as condições institucionais relativas aos orçamentos, às 

culturas institucionais e aos quadros legais temperam o acesso, de outra forma totalizante, à 

vida social que as tecnologias SMM podem permitir” (Trottier, 2015, p. 15). 

Os artigos revisados me permitiram identificar as características do tipo de MS 

empregada, do conteúdo das mensagens e do perfil do usuário, além de como a frequência das 

postagens influencia o engajamento e a quantidade de acessos por parte dos cidadãos (Crump, 

2011; Ma, 2013; Lieberman, Koetzle, & Sakiyama, 2013; Van de Velde, Meijer, & Homburg, 

2015; Huang et al., 2016; Beshears, 2017). Contudo, é pouco significativo o número de 

cidadãos envolvidos com a polícia por meio das MS (Ruddell & Jones, 2013; Huang et al., 

2016), sendo as trocas no Twitter pouco frequentes (Crump, 2011; Brainard & Edlins, 2015). 

Não há uma clara preferência pelo emprego de Facebook, Twitter ou YouTube, sendo que os 
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departamentos de polícia apresentam maior número de contas no Twitter. O Facebook é a MS 

mais utilizada para interações com o cidadão (Brainard & Edlins, 2015). 

Outra conclusão que pode ser extraída desta revisão refere-se aos impactos reais 

que as MS têm produzido no policiamento e na interação com o cidadão. O que se observa é 

que há mais expectativa do que resultados (Crump, 2011), o que tem levado os pesquisadores 

a proporem novos estudos, como se vê no Quadro 11. Há significativas oportunidades de outras 

pesquisas sobre polícia e MS, principalmente no que tange ao compartilhamento de 

conhecimento dentro das organizações policiais e abordagens interpretativistas sobre a adoção 

das MS. 

As MS representam para a polícia possibilidades de interações com a sociedade, 

com outras instituições e com setores seus. A internet oportuniza encontros e discussões 

assíncronas sobre temas de interesse comum que independem de laços construídos 

anteriormente, o que amplia as oportunidades de contato sem local e horário pré-determinados 

(Lima & Praxedes, 2017). As pesquisas sobre o tema demonstram que há potencial significativo 

para o emprego das MS pela  polícia, mas que os desafios são consideráveis. É importante 

considerar que todas as tecnologias disponíveis são produto das intenções e propósitos de quem 

as emprega e que o modo como são apropriadas e o uso que é feito delas reinventam 

constantemente suas características. O papel da teoria no design e na estratégia de pesquisa 

constitui também uma oportunidade para estudos futuros, pois o número de artigos com uma 

contribuição teórica para o campo é pouco significativo. Não detectei nenhuma abordagem sob 

a perspectiva do big data, considerando o número significativo de informações geradas pelas 

MS. 

A discussão realizada neste capítulo mostrou que a literatura não cobre meu 

interesse de pesquisa em compreender o uso das MS no policiamento. Explicar esse emprego 

pode ser importante para esclarecer a contribuição que esses artefatos proporcionam aos 

policiais em sua atuação diária, mas também às estratégias de polícia. Para a análise desse 

fenômeno, uma investigação em formato qualitativo interpretativista é de grande valia para 

entender a relação dos atores entre si e com os materiais, bem como os significados produzidos 

a partir dessas interações. As teorias da prática são uma lente poderosa para a compreensão 

deste fenômeno. No próximo capítulo, apresento o quadro referencial teórico orientado pela 

Teoria de Estruturação e pela Teoria Ator-Rede. 



66 
 

 
PERSPECTIVA 

 
ABORDAGEM CONTRIBUIÇÃO AUTORES 

Características das mídias utilizadas, 
dos usuários e das mensagens  

Perfil e percepção dos usuários 

O acesso aos sites de polícia diminui com o 
aumento da idade e aumenta com a escolaridade. 
Imprescindível o estabelecimento de estratégias 
entre conteúdo, público e objetivos que se espera 
atingir. Usuários são mais confiantes na polícia. 
 

Rudell & Jones, 2013  

Público envolvido 
Número pouco significativo de cidadãos 
envolvidos com a polícia por meio das MS. 
 

Crump, 2011; Rudell & Jones, 2013; 
Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015 

Conteúdo das mensagens 

A autoria, o tipo de informação, a inclusão de 
endereços da web e hashtags foram relacionados 
com a probabilidade de retweet. Posts mais 
longos, com sentimento positivo, o compromisso 
a longo prazo (idade das contas e nº total de 
mensagens publicadas), sobre o clima, estradas e 
infraestrutura aumentam a probabilidade de atrair 
a atenção.  
No FB, posts com foto recebem mais 
engajamento do que vídeos, links e postagens de 
texto apenas. Post pull são mais compartilhados 
e comentados do que os networking e push. 
Lieberman et al. (2013) codificaram descritores 
de conteúdo do FB para as postagens. 
 

Lieberman et al., 2013; Van de Velde, 
Meijer, & Homburg, 2015; Huang et al., 
2016; Fernandez et al., 2014; Sachdeva & 
Kumaraguru, 2016  
 

Frequência da postagem 

Os DP com maior frequência de postagem tratam 
de crimes, e os com menor, de temas de relações 
públicas. Pode haver correlação positiva entre 
frequência e qualidade. Mas a frequência é 
significativa para o engajamento e contribuição 
em investigações. 

Crump, 2011; Lieberman, Koetzle, & 
Sakiyama, 2013; Beshears, 2017 

Quantidade de acessos 

Não há preferência clara para emprego do 
Facebook, Twitter ou YouTube, sendo que o 
Twitter apresenta um maior número de contas 
pelos DP e o Facebook é o mais utilizado para 
interações.  

Brainard & Edlins, 2015 

Acompanhamento da postagem 

As trocas no Twitter são infrequentes. Há 
dificuldades para seguir conversas e juntar 
comentários. Possibilita-se aos DP acompanhar 
as críticas. 

Crump, 2011; O’Connor, 2015 
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Uso das mídias sociais pelas polícias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso das mídias sociais pelas polícias 

Fortalecimento da imagem  

Gestão da imagem e construção do engajamento 
comunitário. 
Uso do Twitter por policiais canadenses fora do 
horário de trabalho para fortalecer a ideia do 
profissionalismo criando imagens favoráveis e 
gerando credibilidade. 
O Twitter ajuda a fortalecer a legitimidade 
policial percebida, mas o efeito precisa ser 
avaliado em vista do pequeno n.º de usuários 
identificados nas pesquisas.  

Grimmelikhujisen & Meijer, 2015; 
O’Connor, 2015; Schneider, 2016 

Difusão de informações 

Twitter usado para distribuir informações sobre 
crimes e incidentes, envio de informações sobre 
eventos do DP, tráfego, eventos e identificação 
de pessoas.  

Hevering & Zach, 2010. 

Obtenção de informações dos cidadãos  

Mecanismos de feedback e anonimato para 
aumentar o envolvimento da comunidade. A 
baixa confiança e falta de reconhecimento do 
potencial da MS são obstáculos.  

Sachdeva & Kumaraguru, 2016 

Monitoramento das mídias sociais 
Não há visão compartilhada para uso em 
monitoramento na União Europeia. 

Trottier, 2015 

Interação e engajamento comunitário  

Os DP tendem a não usar os aspectos de 
conversação do Twitter, incluindo retweeting, 
responder ou mencionar outros usuários. 
Comentários desabilitados no FB. Estratégias 
inconsistentes de engajamento polícia-cidadão 
refletem na baixa interação no Twitter. 

Hevering & Zach, 2010; Brainard & Edlins, 
2015, Cesare et al., 2016 

Conjuntura  

A adoção e uso das MS aumentam durante 
emergências e se estabilizam ou reduzem após o 
momento crítico. A adoção on-line aumenta com 
um evento de desastre em larga escala. 
 

Chauhan & Hughes, 2015; Edlins e 
Brainard, 2016  

Fatores organizacionais 

O tamanho da estrutura governamental a que está 
associada a polícia, a taxa de penetração na 
internet, os efeitos de difusão regional e a pressão 
na camada superior estão associados à adoção e 
emprego precoce do microblog da polícia. As 
receitas fiscais, o desenvolvimento econômico e 
a abertura, o governo eletrônico e a segurança 
pública não têm efeitos significativos. 
As restrições da cultura policial significaram o 
emprego com cautela e como reforço aos meios 
tradicionais de comunicação. 

Ma, 2013; Crump, 2011; Denef, Bayerl, & 
Kaptein, 2013 
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Estratégias de adoção e emprego  

Instrumental ou Expressiva 
O autor estabelece padrões de adoção e uso, e 
seus efeitos, durante as crises, comparando o uso 
pela GMP e MET, em Londres.  

Denef, Bayerl, & Kaptein, 2013 

Pull, push ou networking 
As estratégias de MS dos DP baseiam-se em 
escolhas estratégicas de comunicação pré-
existentes e diferenças situacionais. 

Meijer & Thaens, 2013 

Desburocratização das comunicações 
As MS oferecem um modelo híbrido para as 
comunicações governamentais, na direção da 
descentralização e informalidade. 

Meijer & Torenvlied, 2016 

Contatos on-line/off-line 
Contatos off-line contribuem significativamente 
para os contatos on-line 

Davis, Alves, & Sklansky, 2014; O’Connor, 
2015 

Limites éticos  
Facilidade para violar limites legais e éticos 
evidencia a necessidade de leis e protocolos para 
emprego das MS no monitoramento. 

Trottier, 2015 

Substituição de reuniões presenciais 
Redução na frequência e conteúdo das reuniões 
presenciais entre cidadãos e policiais com o uso 
das MS. 

Omanga, 2015 

Captação de recursos 
Venda de espaços para comerciais na rede de 
SMS e Twitter para captar recursos a serem 
empregados em ações sociais. 

Omanga, 2015 

Quadro 10: Visão Geral da Literatura sobre Mídias Sociais e Polícia  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Pesquisas Futuras 

 
Autor 

Método 

Estudos comparativos sobre a difusão de inovações nos meios de comunicação 
social entre os governos orientais e ocidentais, em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. 

Ma, 2013 

Utilização de métodos mistos para examinar os destinatários das MS e suas 
percepções sobre a utilidade da comunicação baseada em computador para a 
aplicação da lei, variando o porte da cidade. 

Rudell & Jones, 
2013 

Utilização de um modelo multinível para análise dos efeitos da interação 
remetente/ mensagem sobre o capital social.  
Pesquisa qualitativa para analisar se e quais retweets promovem a segurança 
pública a partir da compreensão das intenções e comportamentos dos usuários 
do Twitter. 

Van de Velde, 
Meijer, & 
Homburg, 2015 

Pesquisas qualitativas complementares para compreender melhor as 
percepções da aplicação da lei sobre o uso de mídias sociais como uma 
ferramenta de comunicação assíncrona.   

Beshears, 2017 

Pesquisa longitudinal para verificar se e como o comportamento da polícia 
tem evoluído ao longo do tempo pode ajudar a identificar nuances da co-
negociação normativa que ocorre dentro deste espaço. 

Cesare et al., 2016 

Explorar como as polícias no mundo utilizam sites de redes sociais, 
comparando entre diferentes forças policiais e contextos para utilizar os sites. 

O’Connor, 2015 

Pesquisas comparadas utilizando a metodologia de análise qualitativa de 
documentos em países adotantes ou não da common law. 

Schneider, 2016 

Incluir uma exploração mais profunda de como a semântica pode ser usada 
para compreender o conteúdo policial; 
Explorar as relações entre os tweets através das entidades semânticas e 
conceitos que compartilham.  
Analisar a evolução conceitual dos posts ao longo de períodos de tempo. 

Fernandez, Cano, 
& Alani, 2014 

Análise do conteúdo das mensagens e dos retweets para compreensão do 
processo de desburocratização das comunicações. 

Meijer & 
Torenvlied, 2016 

Entender melhor como os DP usam suas contas ao longo do tempo. Chauhan & 
Hughes, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar se as mudanças nas políticas do Facebook e do Twitter têm um 
impacto sobre como essas tecnologias são usadas por esses DP. 

Chauhan & 
Hughes, 2015 

Analisar a relação entre o conteúdo das comunicações de MS da polícia e a 
eficácia percebida. 
Investigar os efeitos potencialmente diferentes das plataformas sobre a 
legitimidade percebida. 
Estudos experimentais para estabelecer a causalidade dos padrões: os cidadãos 
que percebem a polícia como altamente legítima são mais propensos a seguir 
a polícia no Twitter? 
Examinar a relação entre as descrições jornalísticas, as MS e a legitimidade. 

Grimmelikhuijsen 
& Meijer, 2015 

Analisar a interação e engajamento cívico a partir da postagem dos residentes; 
Identificar o porquê das escolhas das plataformas pela polícia e de como se dá 
a interação; 
Analisar o porquê do desengajamento da polícia quanto a responder os 
residentes; 
Verificar  a percepção dos residentes sobre o engajamento dos PDs. 

Brainard & Edlins, 
2015 

Explorar uma possível conexão entre o uso das MS pelos PDs e os recursos 
que elas têm para usar a tecnologia. 
Explorar as razões para adoção ou abandono do uso das ferramentas. Explorar 
as questões específicas para PDs que afetam as decisões sobre adoção de MS. 

 
Edlins & Brainard, 
2016 

Expandir o estudo para outras populações para determinar se existem outras 
variáveis de controle relativas ao significado na aplicação da lei aumentando 
a frequência de comunicação. 

Beshears, 2017 

Identificar os impactos da conversação para a polícia e as comunicações 
públicas. 

Hevering & Zach, 
2010 
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Objeto 

Investigar o uso de tweets de autoria da polícia pelo público para identificar 
quais os valores públicos e o conteúdo que eles determinam serem úteis para 
serem enviados via Twitter. 
Examinar a mudança ou a falta dela na percepção das polícias com base no 
uso de MS. 
Pesquisas mais abrangentes sobre as mídias sociais no setor público, incluindo 
um conjunto mais amplo de organizações governamentais. 

Meijer & Thaens, 
2013 

Pesquisar sobre as necessidades dos cidadãos para utilização das MS. Sachdeva & 
Kumaraguru, 2015 

Identificar o impacto do uso das MS a partir do vínculo com o policiamento 
comunitário. Para os autores, a chave do sucesso é a interação off-line. 

Davis, Alves, & 
Sklansky, 2014 

Explorar as respostas e interações entre a polícia e o público para identificar 
como os cidadãos e a polícia podem interagir on-line. 
Explorar como o uso de MS pela polícia é percebido pelos seus usuários. 

O’Connor, 2015 

Analisar se há diferenças significativas entre as postagens dos oficiais estando 
em serviço e de folga e como estes avaliam a proibição do engajamento 
político 

Schneider, 2016 

Compreender melhor o impacto da frequência de postagens sobre as 
percepções dos seguidores e a eficácia de mensagens em geral. 

Lieberman, 
Koetzle, & 
Sakiyama, 2013 

Ampliar e aprofundar a compreensão do uso das mídias sociais de maneira 
instrumental ou expressiva em comunicações de crise. 

Denef, Bayerl, & 
Kaptein, 2013 

Prosseguir na linha sugerida sobre as questões de anonimato em plataformas 
abertas e públicas. 

Sachdeva & 
Kumaraguru, 2016 

Quadro 11: Pesquisas futuras apontadas pelos autores  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Neste capítulo, descrevo o quadro teórico que adotei para abordar o objetivo de 

pesquisa, voltado a explicar de que maneira e com que finalidade as MS são empregadas no 

policiamento. Nesse sentido, busquei uma lente que me permitisse compreender analiticamente 

a maneira como os policiais empregam as MS em sua atividade cotidiana de policiar, de forma 

situada e recorrente. Minha abordagem sobre o uso da tecnologia pela polícia em Minas Gerais 

foi fortemente influenciada pelos trabalhos de Orlikowski (1991, 1992, 1993, 2000, 2007), 

Orlikowski e Baroudi (1991), Orlikowski e Scott (2008), Feldman e Orlikowski (2010) e Scott 

e Orlikowski (2014). Na direção do fenômeno que me propus a investigar, esses estudos 

examinam como as pessoas, ao interagirem com uma tecnologia em suas práticas contínuas, 

estabelecem estruturas que moldam o uso emergente e situado dessa tecnologia. Orlikowski 

(2000, p. 421) propõe “uma visão das estruturas tecnológicas, não como incorporadas em 

determinados artefatos tecnológicos, mas como são adotadas pelas práticas sociais recorrentes 

de uma comunidade de usuários”.  

O foco é direcionado para o que os atores fazem com a tecnologia em suas práticas 

diárias e para como esse emprego é estruturado pelas regras e recursos envolvidos em ações em 

andamento. Reconhecer a importância do que acontece na prática possibilita convergir os 

esforços da pesquisa com as instâncias específicas de uso da tecnologia, “ao invés de examinar 

tecnologias abstratamente em teoria ou isoladamente de condições situadas específicas” 

(Orlikwski, 2015, p. 74). Assim, estudar a funcionalidade projetada ou os recursos inscritos nas 

MS seria insuficiente para entender os efeitos dessa tecnologia no policiamento, uma vez que a 

prática não corresponde especificamente ao proposto pela teoria. Nesta tese, a tecnologia 

importa apenas na medida em que é incorporada às práticas do policiar, diferentemente das 

abordagens sobre o uso das MS pela polícia apresentadas no capítulo anterior.   

Em estudos mais recentes (Orlikowski, 2007; Orlikowski & Scott, 2008; Feldman 

& Orlikowski, 2010; Scott & Orlikowski, 2014), Orlikowski avança na análise da natureza do 

relacionamento implicado entre tecnologia-humano, ampliando e alterando o foco de 

investigação “de como as tecnologias influenciam os seres humanos para compor e mobilizar 

assembleges, examinando como a materialidade é intrínseca às atividades e relações cotidianas” 

(Orlikowski & Scott, 2008, p. 455). Essa abordagem implica uma mudança, passando de 

postular humanos e tecnologias como entidades distintas, com independência a priori umas das 

outras, para visualizá-las como entrelaçadas através de relações dinâmicas e desdobradas 
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(Orlikwski, 2015, p. 76). Orlikowski (2015) abandona o pressuposto do separatismo entre 

humanos e tecnologia em favor de uma posição sociotécnica de enredamento ontológico. Em 

uma ótica sociotécnica, humanos (policiais) e não humanos (mídias sociais) são considerados 

atores interdependentes que se moldam através da interação contínua (Denis, Langley, & 

Rouleau, 2007; Orlikowki & Scott, 2008; Pozzebon, 2009). A unidade de análise, nessa 

perspectiva, é centrada nos processos e práticas (emprego das MS no policiamento) que 

constituem as atividades cotidianas da polícia (Giddens, 2009; Schatzki, 2005, Orlikowski, 

2015). 

Os estudos de Manning (2003, 2007, 2008a, 2013) sobre TI e polícia são de 

significativa importância para o campo. O autor, citando Barley (1988, p. 47), afirma que, ao 

se distanciar da interface “homem-máquina” para níveis de análise superiores, torna-se 

insustentável “a reivindicação de que as ramificações da tecnologia são redutíveis às suas 

qualidades materiais”. Para Manning (2003, pp. 379, 380), a tecnologia não é só um assunto 

material e físico, mas incorpora significações intersubjetivas, propósitos ou usos nos contextos 

sociais e organizacionais em que são articuladas, moldando e sendo moldadas. 

As tecnologias, em especial as técnicas sutis de tomada de decisão 
interpessoais na prestação de serviços públicos, como ocorre na polícia, são 
mutáveis e ambíguas, não só porque estão codificadas e decodificadas pelas 
regras informais e princípios que moldam as culturas ocupacionais (Manning, 
2003, p. 380). 

Manning (2003, p. 410) se aproxima dos modos como a prática tem sido engajada 

na pesquisa, ao contrário dos estudos da revisão integrativa, ao afirmar que quatro fatores 

moldam o uso da TI no policiamento: i) práticas organizacionais e contexto; ii) a divisão 

tradicional de trabalho; iii) o fluxo de informação e seu uso; e iv) práticas e rotinas. 

Em sua maioria, os estudos da revisão integrativa detalhada no capítulo anterior 

privilegiaram uma postura determinista/positivista, com uma separação claramente definida 

entre ferramenta tecnológica e seus usuários polícia/policiais. Na revisão, não identifiquei o 

fenômeno do emprego das MS pela polícia sendo analisado por meio de um paradigma 

construtivista, em uma abordagem na qual nem as MS (determinismo tecnológico) nem os 

policiais (determinismo sociológico) definissem os achados. A unidade de análise desses 

estudos centrava-se na organização (aspectos tecnológicos do uso das MS no contexto 

institucional) ou na tecnologia, em detrimento de uma abordagem processual que explicasse 

como, para que e por que as MS podem contribuir com melhorias ou mudanças na prática 

policial. De encontro a essa corrente de estudos, comungo com uma perspectiva construtivista 
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e praxeológica (Orlikowki & Scott, 2008; Grand, von Arx, & Rüegg-Stürm, 2015) na qual o 

emprego da tecnologia é um processo social em que a ação humana determina e é determinada 

recursivamente, o que fez com que eu engajasse a prática na minha pesquisa. 

A despeito de Orlikowski (2015, p. 74) ter realizado e influenciado pesquisas sob o 

argumento de que as tecnologias, na prática, são consequentes para moldar os resultados 

institucionais, interpretativos e práticos que emergem do engajamento entre elas e os humanos, 

julguei ser melhor não assumir como dado a priori que o uso das MS no policiamento 

contribuiria para a mudança, a aprendizagem organizacional ou a interação comunitária.  

Assim, meu objetivo foi compreender e explicar de que maneira e com que 

finalidade as MS são empregadas no policiamento, mesmo porque este foi um gap identificado 

nesse campo de estudos. Além disso, pude verificar a riqueza do uso das MS que poderia ser 

identificada no policiamento com uma rede de atores se eu não considerasse apenas a fala dos 

policiais sobre o que fazem, como fazem e por que fazem com as MS, mas se eu observasse 

ainda o efeito da ação de policiais e materiais nessas redes heterogêneas (Latour, 2005). Para 

Tureta e Alcadipani (2009, p. 58), a separação entre humanos e não-humanos limita a análise e 

a compreensão “das redes de relações que se estabelecem para a constituição de práticas sociais, 

já que estas não podem ser entendidas apenas como consequência das ações de um desses 

elementos”.  

  Em vista desses argumentos, busquei construir um quadro teórico de referência 

fundamentado em teorias da prática, para além das dicotomias presentes em diversas teorias 

sociais, que incorporasse um conjunto de conceitos-chave dos campos de estudo da tecnologia 

e da sociologia que sustentam as abordagens do paradigma construtivista (Grand, von Arx, & 

Rüegg-Stürm, 2015). Encontrei nas teorias da prática uma alternativa consistente para fazer 

frente a esses dualismos que tendem a privilegiar relações estruturais de nível macro ou 

atributos psicológicos de nível micro, distinguindo individualismo e estruturalismo, 

voluntarismo e determinismo, interno e externo, social e técnico, micro e macro.  

Duas teorias que compartilham premissas ontológicas e epistemológicas 

influenciaram a construção desse quadro teórico: a Teoria da Estruturação (TE) de Giddens 

(2009), traduzida por Orlikowski (1992, 2000) em seu modelo da Tecnologia em Prática; e a 

Teoria Ator-Rede (TAR) (Callon & Latour, 1981; Callon, 1986; Law, 1986; Latour, 1999a, 

2005). Não obstante eu ter identificado na literatura que articular um diálogo entre essas teorias 

constitui um desafio em função da complexidade e abstração conceitual de ambas (Langley, 

1999; Pozzebon & Pinsonneault, 2000; Denis, Langley, & Rouleau, 2007; Whittington, 2015), 
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me senti encorajada a enfrentá-lo e, principalmente, a buscar pontos de convergência que me 

permitissem investigar o objeto de estudo desta tese.  

Nessa direção, depois desse destaque inicial sobre a importância e a necessidade de 

um quadro teórico alinhado a uma epistemologia construtivista e uma ontologia relacional e 

praxeológica para analisar o objeto desta tese, desenvolvo o presente capítulo em quatro seções. 

Na seção 3.1, apresento os pressupostos teóricos da pesquisa orientados por uma visão da 

prática. Na seção 3.2, resumo brevemente a Teoria da Estruturação, seus elementos e as 

dimensões da dualidade. Na seção 3.3, abordo de forma sintética a Teoria-Ator-Rede (Callon 

& Latour, 1981; Callon, 1986; Law, 1986; Latour, 1999a, 2005) e discuto sua aplicação neste 

trabalho. Na seção 3.4, demonstro a interseção entre as teorias adotadas para atingir o objetivo 

proposto nesta pesquisa (Denis, Langley, & Rouleau, 2007; Pozzebon, 2009).   

 

3.1 Pressupostos teóricos da pesquisa: as abordagens baseadas em prática  

Apesar do determinismo que costuma rondar as discussões na literatura sobre a 

tecnologia e sobre a polícia, pude encontrar autores em ambos os campos que elaboram seus 

trabalhos fundamentados em um paradigma construtivista – sobre as MS, ver Scott e Orlikowski 

(2014), e sobre a polícia, ver Manning (2003, 2007, 2008, 2013), Ingram, Paoline e Terrill 

(2013) e Paoline III (2003). Apoiada nesse paradigma (Guba & Lincoln, 1994; Grand, von Arx, 

& Rüegg-Stürm, 2015) e considerando a ausência de pesquisas que buscassem explorar o 

emprego das MS pela polícia a partir de uma abordagem baseada em prática, optei por uma 

estrutura interpretativa que me permitisse compreender a realidade como construída e a agência 

distribuída entre atores heterogêneos (policiais e mídias sociais). Nesta pesquisa, analisei as 

ações e esses atores como construídos por meio das práticas e o social como sendo um campo 

de práticas incorporadas e materiais, organizado centralmente em torno de conhecimento 

prático compartilhado (Schakzti, 2005). É necessário deixar claro que as teorias da prática 

constituem uma alternativa para entender contextos sociais, privilegiando a análise da 

(re)construção das relações entre pessoas e entre pessoas e objetos (Tureta & Alcadipani, 2009), 

mas não correspondem a uma verdade absoluta sobre os “fatos” sociais, nem pressupõem que 

outras versões da teoria social sejam falsas (Reckwitz, 2002). 

Para Gherardi (2014a, pp. 43, 44), a concepção de prática como uma epistemologia 

pode ser mais bem compreendida a partir da distinção feita entre as teorias da ação e da prática. 

Enquanto as primeiras priorizam a intencionalidade dos atores, da qual advém a ação com 

sentido, tal como em Weber e Parsons, as últimas localizam a origem dos padrões significativos 
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na forma como o comportamento é enagido, desempenhado ou produzido, tal como em Mead, 

Schutz, Garfinkel e Giddens. Assim, enquanto as teorias da ação começam no indivíduo e na 

sua intencionalidade na busca de cursos de ação, as teorias da prática veem as ações como 

realizando-se ou acontecendo, desempenhadas por meio de uma rede de conexões em ação na 

qual a relacionalidade entre o mundo social e a materialidade pode ser investigada.      

Ao iniciar suas discussões em Practice Theory, Work, and Organization, Nicolini 

(2013, pp. 2,3) nos provoca questionando se a crescente preocupação em aprender e aplicar 

teorias da prática seria apenas mais um dos modismos nas ciências sociais. O debate que se 

segue nos mostra que não. A partir dos anos 1970, o que tem sido descrito como linguagem da 

prática, ponto de vista prático, lente da prática e/ou abordagem baseada na prática, assinala a 

influência e o crescimento da prática na análise de diversos fenômenos sociais. A chamada 

practice turn ou virada da prática (Schatzki, 2005) ocorreu nos estudos das mais diversas áreas: 

na sociologia, na antropologia, na educação, na filosofia e em estudos da ciência. Não se pode 

afirmar que haja um corpo teórico coerente e unificado que possa ser chamado de “Teoria da 

Prática”. O que se pode dizer é que esse campo agrega, apesar das diferenças epistemológicas 

e ontológicas, estudos que adotam a ideia de prática e que procuram reconciliar as dicotomias 

teóricas a respeito dos sistemas sociais, tais como: objetivismo e subjetivismo; agente e 

estrutura; perspectiva micro e macro do indivíduo e da sociedade.  

Para Nicolini (2012), cinco características distinguem as teorias da prática. 

Primeiramente, essas abordagens enfatizam a importância da atividade e trabalham na criação 

e perpetuação de todos os aspectos da vida social, em uma perspectiva processual e relacional. 

Em segundo lugar, as práticas são concebidas como atividades corporais rotineiras tornadas 

possíveis pela contribuição ativa de uma variedade de recursos materiais. Em terceiro, essas 

teorias criam um espaço específico para agências e agentes individuais. O homo practicus é 

concebido como um portador de práticas, um corpo/mente que “carrega”, mas também “realiza” 

práticas sociais. Nessa direção, o foco se encontra não sobre a ação do agente, mas sobre a 

prática.  

Em quarto lugar, a percepção sobre conhecimento, significado e discurso é 

transformada. Em uma perspectiva prática, o conhecimento é um meio de saber compartilhado 

com os outros, um conjunto de métodos práticos adquiridos através da aprendizagem, inscritos 

em objetos, incorporados e apenas parcialmente articulados no discurso. Tornar-se parte de uma 

prática existente envolve não só aprender como agir e como falar (e o que dizer), mas também 

como sentir, o que esperar e o que as coisas significam. As práticas discursivas precisam ser 
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consideradas lado a lado com outras formas de atividade social e material. Por fim, em último 

lugar, reafirma a centralidade dos interesses e, portanto, coloca ênfase na importância do poder, 

do conflito e da política como elementos constitutivos da realidade social.  

As principais influências para as abordagens baseadas em prática estão nos campos 

da Filosofia e da Sociologia. A noção de prática, em sua essência filosófica, fundamenta-se na 

tradição marxista, na fenomenologia, no interacionismo simbólico e no legado de Wittgenstein 

(Nicolini, Gherardi, & Yanow, 2003) e de Heidegger (Azevedo, 2012). As influências 

sociológicas advêm de Bourdieu, Giddens, Garfinkel e Latour, identificadas nos recentes 

trabalhos de Schatzki (2005) e de Reckwitz (2002).  

Para Postill (2010), duas gerações estruturaram os estudos da prática. A primeira, 

que desenvolveu as bases do que é conhecido hoje como teoria da prática (Bourdieu, Foucault, 

De Certeau, Garfinkel, Giddens, entre outros), e a segunda, composta por pesquisadores que se 

engajaram no estudo das contribuições do primeiro movimento, testando e construindo novas 

bases teóricas para o referido corpo de conhecimento (Schatzki, Reckwitz, Warde, Knorr-

Cetina, Savigny e outros). A primeira geração buscou libertar a agência, baseada em uma 

perspectiva na qual os atores possuiriam capacidade para agir e para livrar o mundo das amarras 

dos modelos estruturalistas e sistêmicos, mas evitando as armadilhas do individualismo 

metodológico (Orlikowski, 2015; Paiva et al., 2018). Para isso, reconheciam as práticas como 

meios de interação entre os atores, suas atividades corporificadas e os contextos estruturantes.  

Em graus diferentes, esses teóricos sociais afirmavam que a prática conecta o saber 

com o fazer e que há uma racionalidade prática enraizada nos detalhes concretos da vida 

cotidiana (Gherardi, 2014b), evidenciando a natureza da vida cotidiana e o papel central que 

ela desempenha no mundo social: “O cotidiano é onde entramos em uma prática transformadora 

com o mundo exterior, adquirimos e desenvolvemos competência comunicativa e atualizamos 

nossas concepções normativas” (Denis, Langley, & Rouleau, 2007, p. 196).  

Entretanto, o que se quer dizer quando se fala em prática? A resposta a essa questão 

não é elementar. Além de ser um termo de uso comum, modo recorrente de fazer as coisas, os 

estudos baseados em prática abrangem uma pluralidade de interesses e de metodologias e 

métodos de pesquisa. Também os pesquisadores teorizam a partir de uma noção de prática ou 

de um constructo que estabelecem em seus trabalhos, gerando uma polissemia (Gherardi, 

2014a). Contudo, um traço comum entre os constructos estabelecidos para prática reside na 

conexão entre ação individual e o que é normativo ou institucionalizado, superando a discussão 

entre agência e estrutura, na qual não o indivíduo, mas a relacionalidade, a ação e a interação 
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passam a ocupar o centro da análise social (Pozzebon, 2009), como abordado por Orlikowski e 

Scott (2008, p. 462):  

O termo “prática”, neste contexto, não se refere à prestação de insights 
pragmáticos da pesquisa gerencial para um público praticante, nem significa 
implicar a separação da teoria acadêmica da prática. Em vez disso, é o esforço 
acadêmico de entender como as fronteiras e relações são encenadas em 
atividades recorrentes. Como Reckwitz (2002, p. 252) observa, a maneira 
rotineira em que “os corpos são moldados, os objetos são manipulados, os 
sujeitos são tratados, as coisas são descritas e o mundo é entendido”. Nessa 
visão, uma organização é considerada um conjunto de relações 
recorrentemente implementadas e padronizadas, reproduzidas ao longo do 
tempo e do espaço. As tentativas de identificar uma “teoria da prática” 
abrangente e sistemática [Friedmann, 1987, p. 186] deram lugar, em grande 
parte, à sugestão de que o conceito de prática é mais efetivamente usado como 
uma forma de enquadrar e orientar a pesquisa. (Schatzki, 2001, p. 4). 

Como se pode ver, engajar-se com a prática na pesquisa implica uma 

reconsideração explícita das premissas paradigmáticas. Orlikowski (2015, pp. 70, 71) destaca 

três modos de envolver a prática na pesquisa gerencial empregados pelos pesquisadores, e as 

diferenças identificadas surgem como resultado de focos distintos e da lógica da investigação, 

como pode ser visto no Quadro 12. O primeiro modo enfatiza a prática como um fenômeno, 

reforçando a ideia de que o mais importante na pesquisa organizacional é entender o que 

acontece “na prática”, em oposição ao que é derivado ou esperado da “teoria”. Aqui, a noção 

de prática está muito próxima do senso comum de atividade prática ou experiência direta. O 

segundo modo assume a prática como uma perspectiva, considerando a articulação de uma 

teoria centrada na prática sobre algum aspecto das organizações. Assim, a atividade cotidiana 

se torna o objeto da análise. Finalmente, o terceiro modo destaca a noção de prática como uma 

filosofia, assumindo o compromisso com uma ontologia que postula a prática como constitutiva 

de toda a realidade social, incluindo a realidade organizacional. 

Para Orlikowski (2015, pp. 70, 71), esses três modos de engajar a prática na 

pesquisa não são mutuamente excludentes, mas podem ser entendidos como pressupostos 

divergentes sobre o poder da prática de produzir o mundo.  

Como resultado, eles têm implicações diferentes sobre como os estudos de 
prática são compreendidos e realizados. Pesquisadores envolvidos em estudos 
sobre a prática como um fenômeno podem escolher fazê-lo sem empregar uma 
teoria prática ou uma ontologia prática. Pesquisadores que se baseiam em uma 
perspectiva de prática certamente se concentrarão em alguma forma de 
fenômeno de prática e o farão através de uma lente de prática teórica, mas não 
precisam também incorporar uma ontologia de prática. Pesquisadores que se 
baseiam numa filosofia prática acreditam na primazia das práticas em 
constituir a vida social e, portanto, necessariamente se engajam com a prática 
através dos três modos: filosoficamente, teoricamente (prática como 
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perspectiva) e empiricamente (prática como um fenômeno). (Orlikowski, 
2015, pp. 70, 71). 

 
Prática na pesquisa 

Modos de 
engajamento 

Fundamento Enfoque Implicações para a pesquisa 

Fenômeno 

Entender o que 
acontece na prática. 
Visa preencher a lacuna 
entre o conhecimento 
científico e a realidade 
vivida. 
As práticas são 
importantes e precisam 
ser empiricamente 
engajadas para 
entender/melhorar a 
realidade. 

Foco nas 
realidades 
cotidianas, 
conforme elas 
surgem na 
prática. 
Ajudar a criar e 
a implementar 
mudanças 
práticas e mais 
substantivas. 
Formas 
situadas de 
ação nunca 
podem ser 
totalmente 
especificadas a 
priori. 

Envolvimento empírico. 
Independe de uma teoria ou ontologia da prática.  
Objetivo: entender o que os atores fazem 
diariamente no trabalho. 
Foco nos detalhes dos feitos cotidianos. 
Método etnográfico com grupos sociais 
específicos buscando entender como eles fazem o 
que fazem. 
Técnica: observação participante imersiva e  
pesquisa-ação. 
Resultados são relevantes para os praticantes e os 
contextos estudados. 

Perspectiva 

Emprego de teorias da 
prática – lente para 
estudar fenômenos 
específicos.  
É através da natureza 
situada e recorrente da 
atividade cotidiana que 
as consequências 
estruturais são 
produzidas, reforçadas 
ou mudadas. 

As práticas 
moldam a 
realidade. 
Articulação de 
uma teoria 
centrada na 
prática sob 
algum aspecto 
da organização. 
Compreensão 
teoricamente 
fundamentada 
na interação 
recursiva entre 
pessoas, 
atividades, 
artefatos e 
contextos, para 
abordar 
fenômenos 
organizacionais 
relacionais, 
dinâmicos e 
emergentes. 

Empregam uma lente teórica da prática, podendo 
não incorporar uma ontologia da prática  
A apropriação de uma lente prática teórica requer 
que os pesquisadores atentem para certos aspectos 
dos fenômenos sociais, variando as 
especificidades pela teoria da prática particular 
adotada. 

Filosofia 

Toda realidade social é 
entendida como 
constituída em e 
através de práticas. 

Compromisso 
com a primazia 
ontológica da 
prática na vida 
social. 

Envolvimento filosófico, teórico e empírico com a 
prática na pesquisa. 
Entrelaçamento ontológico no qual não há 
entidades independentemente existentes com 
características inerentes – reconfigurações 
sociomateriais – práticas contingentes.  
O engajamento da prática na pesquisa é 
performativo. 

Quadro 12: Prática na pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Orlikowski (2015, pp. 23, 33). 
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Assumindo a prática como uma perspectiva, Denis, Langley e Rouleau (2007, p. 

180) em Strategizing in pluralistic contexts: Rethinking theoretical frames examinaram a 

utilidade de três quadros teóricos alternativos e complementares: a TAR, a Teoria 

Convencionalista e a Perspectiva da Prática Social, considerando que eles formam uma base 

multifacetada que fornece percepções distintas sobre: i) como os gerentes constroem na prática 

os vínculos entre suas atividades diárias e as macroestruturas de suas organizações e seu 

ambiente; ii) o que os gerentes e outros fazem quando estão elaborando estratégias; iii) a 

importância de se lidar com a materialidade do processo de elaboração de estratégias, com 

atenção especial às ferramentas e tecnologias que os gerentes e outros usam; e iv) as direções 

para a possível melhora da reflexividade entre os profissionais, assumindo assim um dos 

desafios mais importantes de uma agenda de estratégia como prática. A discussão de Denis, 

Langley e Rouleau (2007) me possibilitou adequar duas das abordagens teóricas empregadas 

pelos autores, a TAR e a Perspectiva da Prática Social, para fundamentar a estrutura teórica 

desenvolvida neste capítulo.  

Nesta tese, adotei a prática como perspectiva (Orlikowski, 2015) para compreender 

e explicar o emprego das MS no policiamento, utilizando como arcabouço conceitual a Teoria 

da Estruturação e a Teoria Ator-Rede. Na próxima seção, trato sinteticamente da Teoria da 

Estruturação proposta por Giddens (2009) e as dimensões da dualidade, uma vez que alguns 

dos constructos elaborados pelo autor compõem o quadro teórico de referência deste trabalho. 

 

3.2 A Teoria da Estruturação e seus elementos  

Por que uma teoria atrairia tantos pesquisadores dos campos de Tecnologia de 

Informação e de Estudos Organizacionais que se propõem ao emprego de uma lente da prática, 

mesmo não sendo de fácil uso empírico? A resposta pode ser encontrada no objetivo de suas 

pesquisas. Na teoria da estruturação (TE) de Giddens (2009), o foco da análise social está no 

entendimento da atividade das pessoas. Enquanto uma teoria social, a TE tem a função de tornar 

compreensível o processo concreto da vida social, buscando os conceitos de natureza humana 

na atividade social, mobilizando o que os atores ou a coletividade possuem sobre as estruturas 

(Adachi, 2011). O domínio básico do estudo das ciências sociais na TE “não é a experiência do 

ator individual nem a existência de qualquer forma de totalidade social, mas as práticas sociais 

ordenadas no espaço e no tempo” (Giddens, 2009, p. 2). 

A ontologia da vida social proposta pela TE é processual e praxiológica, “uma 

teoria das práticas como o modo de existência fundamental do universo societário” (Peters, 
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2016, p. 1), sintetizando as categorias clássicas de estrutura e agência em uma estrutura 

dialética, na qual “as ações humanas simultaneamente condicionam e são condicionadas por 

propriedades institucionais em contextos sociais” (Pozzebon & Pinsonneault, 2000, p. 3).  

Ao invés de se ater aos antagonismos até então presentes na teoria social para 

elucidar problemas concretos da vida social, Giddens (2009) reconceitua os dualismos 

epistemológicos e propõe uma ontologia baseada na dualidade da estrutura, na qual as relações 

tempo-espaço são fundamentais para que se compreenda a vida social e as instituições sociais 

de maneira contextualizada e recursiva. “A estruturação é colocada como um processo social 

que envolve a interação recíproca entre atores humanos e as características estruturais das 

organizações” (Orlikowski, 1992, p. 404).  

Os agentes (ou atores humanos) representam as pessoas que operam no meio social 

e, por serem dotados de capacidade reflexiva, estão aptos a atuar e a compreender suas próprias 

ações. A agência representa a capacidade que as pessoas têm para fazer as coisas, e não as 

pretensões (intenções) que teriam de praticar tais coisas. Isso implica o poder de intervir ou de 

evitar intervenções nas quais a ação tenha uma capacidade transformadora. O poder não é 

considerado por Giddens (2009) um recurso em si (do indivíduo ou da sociedade), mas toda a 

ação, regularizando as relações de autonomia e dependência entre atores e coletividades.  

A estrutura é um elemento virtual criado pela prática, não existindo de forma 

independente da agência e não sendo, portanto, um elemento concreto e exógeno à ação 

humana. Assim, só é possível pensar em estrutura como um conjunto de regras e recursos 

esboçados na produção e reprodução do sistema em que a estrutura está recursivamente 

implicada. Qualquer que seja o nível de coerção estrutural imposta à conduta de um agente, seu 

poder de agência lhe dá alguma possibilidade de “agir de modo diferente” diante da coerção: 

“Mesmo as relações de dependência oferecem alguns recursos por meio dos quais aqueles que 

são subordinados podem influenciar as atividades de seus superiores” (Giddens, 2009, p. 19). 

Essa perspectiva de agência liberta os policiais da concepção determinística da ação da estrutura 

sobre eles. Assim, é possível analisar o emprego das MS no policiamento, pois a tecnologia não 

é vista nesse caso específico como um artefato inerente ou de alguma forma determinante. 

Quando em uso no policiamento, as estruturas da tecnologia das MS emergem. 

A ação na TE não se resume a iniciativas localizadas, sendo um fluxo contínuo de 

intervenções pelas quais agentes produzem efeitos no mundo. Agir significa influenciar um 

estado de coisas, fazer alguma diferença em um curso de eventos, independente da 

intencionalidade (Peters, 2007). A prática é obviamente sobre atividade, mas tal atividade não 
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é simplesmente individual nem voluntária. O conceito de prática liga o micro e o macro da 

mesma forma (Whittington, 2015). Assim, o atendimento a uma ocorrência de homicídio 

durante o turno de policiamento é tanto um momento local de prática quanto a expressão de 

regras institucionalizadas, formais e informais, aceitas e reconhecidas (até mundialmente). 

A prática social, para Giddens (2009), é traduzida em uma série contínua de 

atividades práticas que une pessoas em sistemas sociais, reproduzidas ao longo do tempo por 

meio de interação contínua. Esses sistemas sociais existem em vários níveis e “não vinculam 

seus membros a algum tipo de loop homeostático determinístico” (Whittington, 2015, pp. 218, 

219).  

Pelo contrário, os sistemas são, de certa forma, sobrepostos, contraditórios e 
precários. Como funcionários, familiares e cidadãos, a maioria de nós 
participa de vários tipos de sistema social: trabalho, casa e política. Estamos 
constantemente lutando entre as demandas divergentes desses sistemas 
sociais, e raramente somos tão bons quanto gostaríamos de administrar 
qualquer um deles. Embora, de alguma forma, nossas interações coletivas 
geralmente sejam suficientes para mantê-las funcionando, esses sistemas 
sofrem muitos fracassos locais, e nenhum deles provavelmente terá um 
império suficiente sobre nós para impor a obediência completa. Um trabalho 
do dia recebe prioridade sobre família, no dia seguinte o contrário. 
(Whittington, 2015, pp. 218, 219). 

 
Essa participação em sistemas sociais plurais subscreve o potencial humano 

de agência, e as contradições do sistema nos apresentam escolhas às vezes difíceis, outras vezes 

oportunas, em razão da nossa participação em múltiplos sistemas sociais. Agência aqui é a 

capacidade de fazer o contrário: seguir um sistema de práticas e recusar outro; assim, distribuir 

fotos de um suspeito pelo WhatsApp é priorizar a prisão de um pretenso criminoso em 

detrimento do direito constitucional à proteção sobre a imputação de um crime ainda sem 

condenação. Tal agência faz diferença para o mundo, em maior ou menor medida, pois contribui 

para a reprodução ou negação de cada sistema em particular.  Nesse sentido, todas as pessoas 

têm algum tipo de poder social (Whittington, 2015, p. 219). 

Para representar que a ação é muito mais do que a soma de atos e a recursividade 

das atividades sociais humanas é produto da reflexividade dos agentes, Giddens apresenta o 

modelo de estratificação do agente, no qual representa as relações entre monitoração reflexiva, 

racionalização e motivação. Essas três camadas de cognição/motivação referem-se à 

consciência discursiva, à consciência prática e ao inconsciente, que demonstrei na Figura 9, 

elaborada pelo autor. 
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Figura 9: Modelo de estratificação do agente 
Fonte: Giddens, 2009, p. 6. 

 

A monitoração reflexiva da ação traduz o caráter intencional do comportamento 

humano, ou seja, o objetivo por trás do processo contínuo de atividades realizadas pelos 

agentes; a racionalização da ação é a capacidade que atores competentes apresentam, sob uma 

forma discursiva, para “abordar os motivos de ações específicas e levar em consideração tanto 

modos não convencionais quanto habituais de comportamento” (Adachi, 2011, p. 61); e a 

motivação traduz o potencial para a ação do agente.   

A consciência discursiva compreende o estoque de conhecimentos que o agente 

consegue expressar verbalmente em resposta a indagações de outros atores quanto a alguma 

interrupção nas práticas rotineiras da vida social. A consciência prática envolve o conjunto dos 

saberes (ou do que se acredita saber) que os agentes empregam em suas condutas de maneira 

tácita e não discursiva. Já o inconsciente “abarca impulsos afetivos e cognições que estão 

completamente subtraídos à consciência ou que aparecem nesta apenas de maneira ‘codificada’ 

ou ‘distorcida’ por uma barreira repressiva” (Peters, 2007).  

Para permitir uma melhor visualização das interações mútuas da dualidade da 

estrutura, Giddens representa de maneira esquemática, conforme apresentado na Figura 10, o 

que ele denomina dimensões da dualidade. As modalidades da estruturação permitem que se 

compreendam e se relacionem as consciências discursiva e prática dos agentes às características 

estruturais. Para o autor, “os atores humanos são capazes de monitorar suas próprias atividades 

e as de outros na regularidade da conduta cotidiana, mas também de “monitorar essa 

monitoração” na consciência discursiva (Giddens, 2009, p. 34).  

A estrutura e a interação, que reproduzo na Figura 10, são representadas por 

Giddens (2009) em três dimensões: significado/comunicação, dominação/poder e 

legitimação/sanção, que devem ser compreendidas em conexão umas com as outras. Na 

primeira coluna é possível visualizar que a comunicação é intermediada por um esquema 

interpretativo, “o estoque de conhecimento”, do qual os atores lançam mão para produzir e 

reproduzir a estrutura de significação. Essas estruturas devem ser apreendidas em conexão com 
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a dominação e a legitimação. A segunda coluna mostra que o poder pode facilitar a capacidade 

do ator de alocar recursos ou reforçar as regras que constituem a estrutura de dominação. Para 

modificar essas estruturas de dominação, vemos na terceira coluna a sanção empregada pelo 

agente para manter ou modificar as estruturas de legitimação.   

   

  

Figura 10: Dimensões da dualidade da estrutura 
Fonte: Giddens, 2009, p. 34. 

 
 

Pozzebon e Pinsonneault (2000, p. 3) apresentam uma síntese elaborada por Stein 

sobre as modalidades primárias: i) os esquemas interpretativos são veículos para a comunicação 

de significado; ii) os recursos são alocados por agentes humanos e se tornam a base para o poder 

individual e, uma vez legitimados, contribuem para estruturas de dominação; iii) as normas são 

regras e convenções que limitam o comportamento dentro de limites aceitáveis e emergem de 

padrões de interação recorrentes entre agentes humanos baseados em noções pessoais do que é 

sancionado. A interação mútua através das três modalidades entre o domínio da ação humana e 

o domínio institucional constitui o processo de estruturação. 

Fundamentada nas discussões de Giddens (2009) sobre a dualidade da agência e da 

estrutura, Orlikowski (1992) propôs o modelo “estruturacionista” da tecnologia, revisado 

posteriormente como o modelo da Tecnologia em Prática (Orlikowski, 2000), no qual o 

fenômeno da tecnologia é analisado pelas lentes da prática. A ideia foi reconstruir o conceito 

de tecnologia em sintonia com o seu uso e seu papel nas organizações, por ser essa uma variável 

central na teoria das organizações (Luvizan, 2009). Este modelo, que reproduzo na Figura 11, 

será de grande valia para analisar o uso das mídias sociais no policiamento. 

O uso das MS se dá enquanto estruturas e pode ser observado, segundo proposto 

por Orlikowski (1991, p. 12), “como uma ocasião para estruturação”, pois os agentes (policiais) 
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baseiam-se nos recursos incorporados nessas ferramentas em sua atuação diária. Contudo, ao 

orientar suas práticas envolvendo as MS, “de modo não intencional reafirmam a sua 

importância, forma e conteúdo e reproduzem essas regras e recursos como propriedades 

estruturais de sua organização”. Assim, os agentes (policiais) têm agência para produzir, 

reproduzir e até mesmo modificar o uso das MS e as regras que porventura regulamentem o 

emprego dessas ferramentas, sendo fundamental saber que as MS, enquanto estrutura de 

significação, devem ser entendidas em conexão com a dominação e a legitimação.  

 

  Figura 11: Modelo da Tecnologia-em-Prática 
  Fonte: Orlikowski (2000, p. 410). 
  

Muito embora o esquema das dimensões da dualidade de Giddens (2009) e o 

modelo da tecnologia-em-prática de Orlikowisk (2000) tenham colaborado significativamente 

para que eu pudesse responder à questão de pesquisa, a lente da prática favorece a incorporação 

não apenas dos atores humanos, mas também dos não humanos, formando uma rede 

sociotécnica que articula esses atores híbridos e heterogêneos. Nessa direção, apresento na 

próxima seção a Teoria Ator-Rede, uma importante contribuição para a análise de questões de 

natureza sociotécnica, como o emprego das MS no policiamento. 

 

3.3 A Teoria Ator-Rede 

A Teoria Ator-Rede ou Sociologia da Translação (Latour, 1999a) pode ser 

entendida como uma resposta à necessidade de uma teoria social que se ajustasse aos estudos 

de Ciência, Tecnologia e Sociedade (Alcadipani & Hassard, 2010), permitindo a investigação 

de processos e práticas do organizar em uma visão sociotécnica na qual os atores humanos e 
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não humanos fossem vistos de maneira analiticamente simétrica (Latour, 2005; Alcadipani & 

Hassard, 2010). Para além dos dualismos natureza/sociedade, agência/estrutura e micro/macro, 

o método da TAR possibilita analisar híbridos de atores humanos e não humanos através de 

redes de conexões, sem a necessidade de “mudar de registro” para explicar um fenômeno 

quando passamos das questões sociais para as técnicas (Callon, 1986; Walsham, 1997; Latour, 

1999a; Alcadipani & Hassard, 2010). Dessa forma, podemos analisar o ator (humano e não 

humano) pelo efeito de suas ações, e não como ocorre na sociologia tradicional, na qual tem-se 

de um lado o sujeito do conhecimento e de outro o objeto a ser conhecido (Latour, 1999a).  

Ao tratar das críticas à compreensão e à aplicabilidade da TAR, Latour (1999a, p. 

15) afirma que há quatro coisas que não funcionam: as palavras “ator”, “rede”, “teoria” e 

“hífen”. No caso da palavra “rede”, ou da expressão “ator-rede”, o objetivo não foi superar o 

dualismo entre a agência e a estrutura, mas, na verdade, ignorá-lo. O autor, usando a noção de 

“actante”, trazida da Semiótica, confere significado ao “ator” como aquele que dá sentido “com 

suas ações, com sua subjetividade, com sua intencionalidade, com sua moralidade. Quando 

você se conectar com essa entidade circulante, estará parcialmente provido de consciência, 

objetividade, actorialidade” (Latour, 1999a, p. 18). Os atores interagem nessas redes guiados 

por interesses relacionados à solução de determinado problema, pelos quais formam alianças e 

mobilizam recursos em torno da solução negociada entre eles. 

Nesse sentido, não há por que alternar uma concepção de ordem social como obtida 

de uma sociedade e outra, de uma composição estocástica de átomos individuais (Latour, 

1999a), pois não há nada especificamente local ou humano em um encontro intersubjetivo. Isso 

é explicado na TAR por meio do princípio da simetria, em que não-humanos e humanos são 

tratados no mesmo plano analítico, sendo capazes de moldar o contexto em que estão ou são 

inseridos, como “partes da mesma rede que compõe os fenômenos. Ao entrarem numa dada 

relação, esses elementos, reunidos, podem auxiliar no desenvolvimento das ações” (Tureta & 

Alcadipani, 2009, p. 58), sendo os atores ou actantes definidos pelos efeitos daquilo que fazem.  

Central e fundamental para a TAR, assim como para esta tese, o conceito de rede 

heterogênea dá clareza à ideia de que “os atores tomam a sua forma e adquirem seus atributos 

como consequência de suas relações com os outros” (Rios Cavalcanti & Alcadipani, 2013, p. 

559), existindo por meio dessas relações. A rede é considerada tanto o meio quanto o resultado 

das interações que recursivamente e precariamente gera e reproduz-se em interações posteriores 

(Chapman, Chua & Mahama, 2015).   
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Há riscos de se interpretar erroneamente o conceito de rede e, por isso, aplicá-lo de 

maneira incorreta, com o sentido de “interligações e intermediação entre elementos 

homogêneos capazes de transportar informações sem deformação” (Barbosa, 2008, p. 89). Para 

a TAR, o conceito de rede implica processos de transformação e de translação dos atores que 

se engajam em uma rede; também é diverso o conceito de rede associado à possibilidade de 

comunicação imediata e de acesso direto aos atores: “Rede significa um conjunto de 

relacionamentos não especificados entre entidades cuja própria natureza é indeterminada” 

(Barbosa, 2008, p. 90), remetendo à noção de articulação entre atores (humanos e não humanos) 

heterogêneos e híbridos, capazes de produzir diálogos a partir de processos de deslocamento, 

criação, mediação, transformações e translações (Latour, 1999b). Essas redes sociotécnicas nas 

quais ocorrem as interações entre humanos e não humanos são abertas, possibilitando diversos 

tipos de conexão, o que favorece o crescimento para qualquer direção; sua extensão e 

composição são sempre contingentes, não sendo de natureza exclusivamente técnica ou social.  

Uma viatura e um policial são exemplos de atores que executam ações e são 

associados a um extenso número de elementos conectados. A viatura é equipada com diversos 

acessórios e o policial depende de sua habilidade para manusear a viatura e seus acessórios e 

de conhecimentos para saber em que situações devem ser acionados. Cada um desses atores 

depende das redes e de outros atores para serem capazes de realizar uma ação: uma viatura sem 

um policial não terá como se mover, enquanto um policial a pé não consegue se mover por 

longas distâncias em um curto espaço de tempo. É possível perceber que os atores nunca estão 

sozinhos, existindo conjuntamente com outras entidades ao fazer parte de uma rede de relações; 

não são simplesmente moldados pelos atores ou redes nas quais estão localizados, mas também 

influenciam os atores com os quais interagem. Os atores se estabilizam ao agregar mais 

elementos duráveis e se tornam mais fortes quando se associam com um extenso número de 

elementos conectados. 

Segundo Rios Cavalcanti e Alcadipani (2013, p. 558), a TAR refere-se 

principalmente a “materialidades” (não apenas humanas) de redes heterogêneas que compõem 

o processo de translação, conceito fundamental para examinar o processo de organização dessas 

redes. A translação é o meio pelo qual diferentes tipos de questões podem ser articulados pelos 

atores que modificam, deslocam, inventam “a criação de um link que não existia antes e que 

em certo grau modifica dois originais distintos” (Latour, 1999b, p. 179) na tentativa de se 

constituir um todo coeso. Assim, é este o mecanismo por meio do qual os atores de determinada 

rede constituem-se e tomam forma por meio de deslocamentos e transformações, enquanto as 
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identidades do ator, sua possibilidade de interação e seus limites de manobra são negociados e 

delimitados (Callon, 1986, p. 203), sendo uma poderosa ferramenta epistemológica para 

analisar o estabelecimento de redes de atores heterogêneos (Rios Cavalcanti e Alcadipani, 

2013). 

Na próxima seção, discorro sobre o foco e os principais atributos de teorias da 

prática, em especial da TE e da TAR, que justificam minha opção teórica nesta tese, a fim de 

explicar a maneira e a finalidade de emprego das MS no policiamento. 

 

3.4 As duas abordagens integradas: Teoria da Estruturação e Teoria Ator-Rede 

As duas teorias vêm sendo empregadas conjuntamente em pesquisas nos campos 

de tecnologia e estudos organizacionais (Pozzebon, 2009). Cito como exemplos o emprego das 

duas teorias para compreender as relações entre tecnologia e práticas de trabalho a partir da 

apropriação de um software pedagógico por professores (Hussenot, 2008). A TAR foi 

empregada: i) em uma abordagem reflexiva sobre o conhecimento organizacional e gerencial 

(Alcadipani & Hassard, 2010); e ii) para pensar em uma metodologia para investigação de 

fenômenos envolvendo humanos e não humanos (Bruni, 2005). A TE foi utilizada como lente 

para a avaliação dos serviços do Sistema Único de Saúde (O´Dwyer & Araujo de Mattos, 2010) 

e para investigação sobre tecnologia e mudança organizacional (Barley, 1986; Orlikowski, 

1991, 1993; Walsham, 2002). 

As duas abordagens, consideradas em conjunto, representam uma base teórica 

multifacetada, que contribui para enriquecer a agenda dos estudos baseados em prática. Ambas 

proporcionam: i) percepções distintas sobre como os atores constroem na prática os vínculos 

entre suas atividades diárias e entre as macroestruturas de suas organizações e seu ambiente; ii) 

conceitos teóricos úteis para compreender o que fazem os atores em prática; iii) ferramentas 

para lidar com a materialidade do processo do emprego da TI, com atenção especial às 

ferramentas e às tecnologias que os atores usam; e iv) direções para a possível melhora da 

reflexividade entre os atores (Denis, Langley, & Rouleau, 2007). 

É possível identificar características comuns às duas abordagens: i) ambas não 

traçam distinções rígidas entre contextos organizacionais internos e externos; ii) a atenção dada 

aos objetos materiais como mediadores da ação dos atores humanos – a TAR reconhece 

explicitamente o papel potencial dos atores não humanos na construção de redes de atores, 

enquanto a abordagem da prática social enfoca o papel mediador de ferramentas formais, como 

planos de emprego de policiais; iii) as aplicações de pesquisa empírica tendem a enfatizar dois 
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tipos distintos de análise qualitativa, o estudo de caso e a análise de discurso. Não só as 

características comuns, mas as complementaridades favorecem o emprego conjunto da TAR e 

da TE, como pode ser observado em uma comparação dessas duas teorias no Quadro 13.  

 

  
Teoria Ator Rede 

 
Teorias da Prática 

Unidade 
central de 
análise  

Redes de actantes (meso-nível) Rotinas e interações (nível micro) 

Definição de 
TIC 

Um artefato conceitual constituído e 
tornado irreversível por uma rede de 
apoio a actantes 
 

Um artefato conceitual ativado e 
transformado por um conjunto de ações e 
interações 

Definição do 
uso da TIC 

Translação: O processo de 
construção de redes entre os atores 
em um campo difuso 

Prática: mobilizar ferramentas explícitas e 
conhecimento tácito nas interações  

Papel dos 
atores 

Tradutores que inscrevem outros em 
redes; actantes em redes que 
constroem reciprocamente a prática 
policial 

Atores sociais em todos os níveis, dentro e 
fora da organização, que através de suas 
práticas e interações contribuem para a 
execução da prática policial 

Preocupações 
de 
desempenho 
organizacional 
e individual 

Poder: Construindo redes que atraem 
o apoio de atores externos e internos 

Conhecimento de como construir e manter 
rotinas de práticas policiais eficazes 

Link para o 
ambiente 

Nenhuma distinção clara entre 
actantes internos e externos capazes 
de formar redes 

Práticas de indivíduos dentro e fora das 
organizações participam de policing 

Método de 
pesquisa mais 
adotado 

Estudo de caso qualitativo 
 

Estudo de caso qualitativo 
 

Quadro 13: Comparação entre as abordagens da TE e da TAR 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Denis, Langley e Rouleau (2007, p. 204, 205) e Pozzebon (2009, 
p. 20).   
 

Além disso, essas perspectivas teóricas podem ajudar a explicar o emprego das MS 

no policiamento, pois individualmente cada uma das duas abordagens permite focalizar tanto 

as características das MS quanto as do policiamento. No entanto, como articular os domínios 

substantivo e teórico sem perder de vista as minhas opções epistemológicas e ontológicas? O 

ponto cego da abordagem estruturacionista do agente focado apenas em humanos é iluminado 

pela TAR, que não faz distinção entre agentes humanos e não humanos. É possível, também 

pela TAR, mapear os processos de ida e volta de negociação – redefinição e apropriação de 

interesses entre articulação e a forma como estão inscritos dentro de uma ferramenta 

tecnológica – nas redes sociotécnicas, o que fortalece as discussões da dualidade da estrutura.  

As características e complementariedades dessas duas teorias me permitiram 

explicar o emprego das MS no policiamento. Os conceitos de atores humanos e não humanos e 
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de rede sociotécnica, com o esquema das dimensões da dualidade da estrutura incorporado por 

Orlikowski (2000) em seu modelo sobre a tecnologia em prática, justificam o emprego da TE 

e da TAR para analisar interpretativamente o objeto desta tese sob a lente da prática. O uso das 

MS na prática policial ocorre em uma rede sociotécnica, constituída de atores humanos 

(policiais) e não humanos (smartphones, aplicativos, outros artefatos tecnológicos, legislação). 

A TAR favorece a investigação dos processos que conduzem a construção e a transformação 

dessas redes, contribuindo para que sejam incluídos nessa análise os recursos alocativos 

(Giddens, 2009) e suas relações, interfaces e ambientes físicos gerados nas redes sociais, como 

partes essenciais da análise.  

Apresento esse quadro teórico na Figura 12, fundamentado na TE e no modelo de 

tecnologia em prática de Orlikowski e na TAR. No próximo capítulo, detalho a estrutura 

metodológica elaborada a partir dele com o intuito de responder à questão de pesquisa. Nesse 

sentido, explicito a minha posição epistemológica e as estratégias de investigação que 

caracterizam o método de pesquisa, a técnica de coleta de dados e o modo de análise. 

 

Figura 12: Quadro teórico de referência 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo descrevo a estratégia de pesquisa que adotei para a condução desta 

tese. A escolha metodológica é relevante, pois pode impactar substancialmente o tipo e a 

qualidade do conhecimento científico gerado por ser parte da estrutura geral da pesquisa. 

Assim, a opção por uma determinada metodologia está atrelada à questão e ao objeto de 

pesquisa, que acabam direcionando os pressupostos filosóficos e a estrutura interpretativa 

adotados. Para Crewell (2014), um estudo, independentemente do seu porte, tema ou finalidade, 

deve se estruturar considerando os pressupostos filosóficos, ou seja, as crenças a respeito da 

natureza da realidade (ontologia), a forma de entender e justificar como o conhecimento é 

gerado (epistemologia), o papel dos valores na pesquisa (axiologia) e o processo e linguagem 

da pesquisa (metodologia). Esses pressupostos devem se inter-relacionar coerentemente, o que 

significa não ser possível a adoção isolada de uma ontologia, de uma epistemologia ou de uma 

metodologia.  

Há na literatura classificações gerais que podem ser empregadas para pesquisas 

qualitativas em diversos campos (Creswell, 2010, 2014; Flick, 2009; Yin, 2016). Eu optei por 

utilizar classificações que vêm sendo úteis para a caracterização de estudos qualitativos 

interpretativistas realizados na área de TI/SI e as abordagens metodológicas específicas para 

emprego da Teoria da Estruturação (Pozzebon & Pinsonneault, 2000, 2005), da Teoria Ator-

Rede (Alcadipani & Hassard, 2010) ou de ambas (Langley, 1999; Denis, Langley, & Rouleau, 

2007). Também me vali de Stake (2005), de Creswell (2010, 2014) e, em algumas situações 

circunscritas, recorri aos insights de Yin (2010), ciente da sua linha pós-positivista para os 

estudos de caso qualitativos.   

Orlikowski e Baroudi (1991) propuseram três perspectivas de pesquisa que podem 

contribuir com investigações no campo de TI/SI: positivista, interpretativista e crítica. A 

proposta dos autores objetivou a diversificação da postura positivista dominante em SI, 

fundamentada nos achados de uma revisão de literatura em artigos realizados neste campo. Nos 

estudos positivistas pressupõe-se a existência de relacionamentos fixos dentro de fenômenos 

que são investigados com instrumentação estruturada, para testar a teoria buscando ampliar a 

compreensão preditiva dos fenômenos (Orlikowski & Baroudi, 1991, p. 5). Os estudos 

interpretativos consideram que os fenômenos devem ser entendidos por meio do acesso aos 

significados que os participantes atribuem a eles, em uma compreensão relativista. Nesses 

estudos, a intenção é aumentar a compreensão de um fenômeno dentro de situações culturais e 
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contextuais e sob a perspectiva dos participantes. Nos estudos críticos, os fenômenos também 

são compreendidos a partir da perspectiva dos participantes, e “a realidade apreendida pela 

pesquisa é uma construção do pesquisador” (Jayo, 2010, p. 79). Esses estudos objetivam 

“criticar o status quo, através da exposição do que se acredita estar arraigado, contradições 

estruturais dentro dos sistemas sociais, e, assim, transformar essas condições sociais alienantes 

e restritivas” (Orlikowski & Baroudi, 1991, p. 6).    

A perspectiva de pesquisa adotada exerce influência direta no tipo de método que 

será aplicado no estudo. Os estudos positivistas são melhor operacionalizados através de 

métodos quantitativos, e os estudos interpretativistas e críticos, por meio de métodos 

qualitativos (Creswell, 2014; Yin, 2016). Contudo, até nos estudos que empregam o mesmo 

método há diferenças nas suposições epistemológicas. Este fato é bem ilustrado na discussão 

de Langley e Abdallah (2011) sobre fazer, escrever e publicar estudos qualitativos na 

perspectiva dos pesquisadores Eisenhardt e Gioia. A primeira adota pressupostos pós-

positivistas com o propósito de desenvolver teoria na forma de proposições testáveis, enquanto 

o segundo adota premissas interpretativas com o objetivo de capturar e modelar os significados 

de eventos organizacionais para os participantes.  

Indo ao encontro da discussão de Langley e Abdallah (2011), Creswell (2014), 

baseado em uma visão geral do processo de pesquisa proposto por Denzin e Lincoln, apresenta 

três tabelas nas quais explicita para os estudos qualitativos: i) as fases do processo de pesquisa; 

ii) os pressupostos filosóficos com implicações para a prática; e iii) as estruturas interpretativas 

e crenças filosóficas associadas, que apresento no Quadro 14.  

Baseada nesses autores, avaliei as possibilidades epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas de abordar o objeto deste estudo. Consoante ao que expus no capítulo 1, e sendo 

fiel à minha trajetória como policial militar e acadêmica, optei por realizar uma investigação 

em formato qualitativo interpretativista (Orlikowski & Baroudi, 1991; Langley & Abdallah, 

2011; Creswell, 2010, 2014). A partir da perspectiva interpretativista, a realidade é socialmente 

construída, o que auxilia o entendimento do fenômeno por parte dos atores (policiais) de 

maneira situada. Assim, defendo que o emprego das MS no policiamento pode ser melhor 

investigado sob essa abordagem, na qual a relação entre os atores entre si e com os artefatos é 

essencial para a compreensão dos significados produzidos a partir dessas interações. 

A opção por uma perspectiva qualitativo interpretativista me possibilitou, 

primeiramente, manter o nexo entre os elementos da estrutura de pesquisa entre si, pois, embora 

seja permitido fazer combinações diversas entre esses elementos, o que tem sido realizado por 
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pesquisadores mais experientes, há um limite para essas combinações demarcado pela lógica 

coerente que o projeto deve preservar (Creswell, 2010). Ou seja, dependendo do objetivo da 

pesquisa – testar ou compreender –, os elementos serão mais ou menos compatíveis.  

Estruturas 
interpretativas  

Crenças 
ontológicas 
(natureza da 
realidade) 

Crenças 
epistemológicas 
(como a realidade 
é conhecida) 

Crenças 
axiológicas 
(papel dos valores) 

Crenças 
metodológicas 
(abordagem da 
investigação) 

Pós-positivismo Existe uma 
realidade além 
de nós. O 
pesquisador 
pode não ser 
capaz de 
acessá-la 

A realidade pode ser 
apenas aproximada. 
Porém, ela é 
construída por meio 
da pesquisa e 
estatísticas. A 
interação com os 
sujeitos da pesquisa é 
mantida a um 
mínimo. A validade 
provém dos pares, e 
não dos participantes 

Os vieses do 
pesquisador precisam 
ser controlados e não 
expressos em um 
estudo 

Uso do método 
científico e da 
escrita. O objetivo 
da pesquisa é criar 
conhecimento novo. 
O método é 
importante. 
Métodos dedutivos 
são importantes, 
como o teste das 
teorias 

Construtivismo social Múltiplas 
realidades são 
construídas por 
meio das 
nossas 
experiências 
vividas e 
interações com 
os outros 

A realidade é 
construída em 
conjunto entre o 
pesquisador e o 
pesquisado e moldada 
pelas experiências 
individuais 

Os valores 
individuais são 
honrados e são 
negociados entre os 
indivíduos 

É usado mais de um 
estilo literário. Uso 
de um método 
indutivo das ideias 
emergentes (por 
meio de consenso) 
obtidas através de 
métodos como 
entrevista, 
observação e análise 
de textos 

Transformativa/pós-
moderna 

Participação 
entre 
pesquisador e 
comunidade/ 
participantes 
que estão sendo 
estudados 

Achados cocriados 
com múltiplas 
formas de saber 

Respeito pelos 
valores internos; os 
valores precisam 
ser problematizados 
e interrogados 

Uso de processos 
colaborativos de 
pesquisa; a 
participação política 
é encorajada; 
questionamento de 
métodos; destaque 
das questões e 
preocupações 

Pragmatismo A realidade é o 
que é útil, é 
prático e 
“funciona” 

A realidade é 
conhecida por meio 
de muitas ferramentas 
de pesquisa que 
refletem evidências 
dedutivas (objetivas) 
e evidências indutivas 
(subjetivas) 

Os valores são 
discutidos devido à 
forma como o 
conhecimento 
reflete as visões dos 
pesquisadores e dos 
participantes   

O processo de 
pesquisa envolve 
abordagens 
qualitativas e 
quantitativas para 
coleta e análise de 
dados  

Crítica racial, feminista, 
queer e de deficiência 

A realidade é 
baseada nas lutas 
de poder e luta 
pela identidade 
(raça, etnia, 
classe, gênero, 
preferência 
sexual) 

A realidade é 
conhecida por meio 
do estudo das 
estruturas sociais, 
liberdade e opressão, 
poder e controle. A 
realidade pode ser 
alterada por meio da 
pesquisa 

A diversidade de 
valores é enfatizada 
dentro do ponto de 
vista de várias 
comunidades 

Começa com 
pressupostos de 
poder e luta pela 
identidade, 
documenta-os e 
requer ação e 
mudança 

Quadro 14: Estruturas interpretativas e crenças filosóficas associadas 
Fonte: Adaptado de Lincoln et al. (2011) apud Creswell (2014, pp. 44, 45).                 
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 Em segundo lugar, pude manter a correlação entre a estrutura da pesquisa, o objeto 

e o referencial teórico, alinhando os três domínios existentes em uma pesquisa (Pozzebon, 

2009): a) domínio substantivo (o fenômeno que será estudado e seu contexto fundamentado na 

revisão de literatura); b) domínio teórico (que traz os conceitos, autores e lentes teóricas com 

as quais se estabelece o diálogo e fundamentam o estudo do objeto); c) domínio metodológico 

(técnicas e procedimentos por meio dos quais a pesquisa será realizada e os dados analisados e 

reportados). 

Nesta tese, a metodologia que a orienta respeitou as correlações citadas 

anteriormente, possibilitando uma conexão entre as fases: 1) uma revisão sistemática 

integrativa da literatura que trata do uso das mídias sociais pela polícia e revisões narrativas 

sobre mídias sociais, polícia e policiamento; 2) a definição da questão inicial de pesquisa; 3) o 

estabelecimento do referencial teórico; 4) a definição do método aplicado à pesquisa e, 

consequentemente, dos instrumentos de coleta e do método de análise dos dados (Figura 13). 

Além disso, a metodologia segue orientando a discussão dos resultados obtidos.  

 

Figura 13: Síntese dos procedimentos metodológicos 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No entanto, a pesquisa qualitativa, em diversos casos como foi o desta tese, não é 

uma sequência encadeada de fases, pois, muitas vezes, uma entrevista, um documento, uma 
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observação direta e/ou uma nova perspectiva teórica redirecionam o curso do estudo, sendo 

necessário rever as fases (Creswell, 2010).  

Em razão da literatura sobre MS e polícia, da documentação (diagnóstico sobre o 

Facebook na PMMG e das normas que regulam o uso das MS) a que tive acesso nos primeiros 

contatos com o campo e das entrevistas com os policiais responsáveis pela implementação da 

página do Facebook da PMMG, iniciei este estudo buscando compreender como a PMMG 

emprega o Facebook. A análise dos dados obtidos me fez ver que o foco da pesquisa precisava 

ser ajustado, pois meu objetivo era compreender e explicar como e com qual finalidade as MS 

são empregadas no policiamento. Além disso, as críticas e sugestões dos avaliadores na banca 

de qualificação foram determinantes para um reexame do quadro teórico e para a reformulação 

da questão de pesquisa, o que ensejou novas entrevistas, observações diretas e levantamento da 

documentação. 

Para demonstrar a congruência metodológica (Creswell, 2014) desta tese, na qual o 

referencial teórico, os objetivos, a pergunta e os métodos de pesquisa estão interconectados e 

inter-relacionados, exponho neste capítulo, em três seções, a estratégia de pesquisa que adotei. 

Na seção 4.1, retrato o método empregado, descrevendo as escolhas do caso, da unidade de 

análise e das fontes de dados. Nas seções 4.2 e 4.3, descrevo como se deu a coleta dos dados, 

os procedimentos para a análise dos dados e as rotinas empregadas para a triangulação dos 

dados na busca de evidências confirmadoras, respectivamente.  

 

4.1 O estudo de caso como método de pesquisa 

À semelhança do que ocorre com as perspectivas filosóficas, há diversas 

abordagens de investigação que podem ser empregadas em um estudo qualitativo. Creswell 

(2014, pp. 91 a 93) esquadrinha cinco estratégias de pesquisa: narrativa, fenomenológica, teoria 

fundamentada, etnografia e estudo de caso, realizando inclusive uma comparação entre elas 

quanto às seguintes características: foco, tipo de problema mais adequado ao projeto, origem 

da disciplina, unidade de análise, formas de coleta de dados, estratégias para análise e 

apresentação dos dados. Após optar por realizar uma investigação em formato qualitativo 

interpretativista e frente a essas características, considerei que o fenômeno do emprego das MS 

no policiamento deveria ser estudado por meio de um estudo de caso. No Quadro 15, apresento 

as características destacadas para o estudo de caso. 



95 
 

Foco Tipo de problema 
Unidade de 

análise 
Coleta de dados Análise dos dados 

Desenvolvimento 
de uma descrição 
em profundidade 
e análise de um 
ou de múltiplos 
casos.  
 

Fornecer uma 
compreensão em 
profundidade de um 
ou de múltiplos 
casos. 

Estudo de um 
evento, um 
programa, uma 
atividade ou mais 
de um indivíduo. 

Usando múltiplas 
fontes, como 
entrevistas, 
observações, 
documentos e 
artefatos. 

Por meio da descrição 
do caso e de temas do 
caso, além de temas 
cruzados. 

Quadro 15: Características do Estudo de Caso 
Fonte: Creswell (2014, pp. 91, 92). 
 
 

Também os estudos de caso qualitativos podem ser observados a partir de um 

paradigma pós-positivista ou construtivista. Langley e Abdallah (2011, p. 109) apresentam dois 

modelos para estudos qualitativos em estratégia e gestão, os quais são denominados Modelo de 

Eisenhardt e Modelo de Gioia, sendo o primeiro deles pós-positivista e o segundo, 

construtivista. Os pressupostos do Modelo de Eisenhardt visam desenvolver teoria na forma de 

proposições testáveis para produzir uma teoria nomotética. Já no modelo Gioia, as premissas 

interpretativas objetivam capturar e modelar os significados dos participantes, buscando 

entender os fenômenos organizacionais para produzir modelos de processo/conceito inovador. 

Grande parte dos estudos de caso pós-positivistas se baseiam nas discussões de Yin 

(2010, 2016), apesar de este autor também apresentar considerações sobre o tema de âmbito 

geral (Langley e Abdallah, 2011). Procurando manter a perspectiva interpretativista adotada 

nesta pesquisa, orientei-me principalmente pelas discussões de Creswell (2014) e de Stake 

(2005, p.443), para quem o “estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha 

do que deve ser estudado”, ou seja, um caso dentro de um sistema delimitado pelo tempo e pelo 

lugar, o que guarda proximidade com os EBP. Ainda assim, nesta tese preferi empregá-lo como 

método, em razão da questão de pesquisa com a qual procuro compreender um fenômeno 

contemporâneo e sobre o qual não tenho controle, diferentemente do que ocorre com os 

experimentos, mas me sendo possível a observação direta do evento e a realização de entrevistas 

com os atores envolvidos (Yin, 2010).  

O estudo de caso é um método bastante empregado e reconhecido para investigar 

em profundidade fenômenos sociais, incluindo os tecnológicos, podendo analisar múltiplos 

casos ou um caso único envolvendo múltiplas fontes de informação. Para Stake (2005, p. 444), 

um estudo de caso é tanto um processo de investigação sobre um caso quanto o produto deste 

inquérito.  

Os estudos de caso único podem ser justificados sob determinadas circunstâncias, 

dentre elas, quando se trata de um caso representativo ou típico do fenômeno que se quer estudar 
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(Yin, 2010). Stake (2005) denomina esse tipo de estudo de caso de instrumental, afirmando que 

o caso em si é de interesse secundário, desempenhando um papel de apoio para a compreensão 

do fenômeno. Esse tipo de estudo de caso é útil para fornecer uma visão e uma compreensão 

sobre um fenômeno ou para redesenhar uma generalização.   

A seleção do caso deve ser feita em termos da oportunidade do que pode ser 

apreendido sobre o fenômeno no caso escolhido (Stake, 2005). Considerando que meu interesse 

está no fenômeno, e não na singularidade dele, o estudo de caso instrumental se adequou às 

minhas necessidades para investigar como e com qual finalidade as MS vêm sendo empregadas 

no policiamento. A seguir, apresento como elegi o caso que orientou esta pesquisa. 

 

4.1.1 Seleção do caso estudado  

Para Yin (2010, p. 76), o estudo de caso único se adequa melhor às circunstâncias 

em que o evento representa um teste crítico de uma teoria existente, um fato raro ou exclusivo 

ou uma proposta longitudinal, os quais Stake (2005) chama de intrínsecos. Mesmo assim, Yin 

(2010, p. 85) dá um “modesto conselho” para a seleção dos casos: evite os casos únicos se você 

quer reduzir as críticas e o ceticismo sobre seu trabalho. Entendo que esta postura se justifique 

para trabalhos qualitativos pós-positivistas com o propósito de desenvolver teoria na forma de 

proposições testáveis, o que não é o caso desta tese. Indo ao encontro de trabalhos 

interpretativistas, Stake (2005) assevera que a escolha do caso não é baseada em critérios 

probabilísticos e de amostragem, não sendo correlata à faculdade de se optar por uma ou outra 

amostra.  

Eu optei por um caso único por querer me aprofundar na questão de pesquisa. No 

que diz respeito à seleção do sujeito de pesquisa, os estudiosos do campo de polícia afirmam 

que o acesso constitui uma das maiores barreiras para os estudos nessas organizações 

(Monjardet, 2003). Dessa forma, a minha escolha se deu, principalmente, em razão da facilidade 

de acesso aos dados e da disseminação do uso das MS institucionalmente e pelos policiais, uma 

vez que estudos de caso interpretativos idealmente envolvem entrevistas e observação em 

tempo real, que determina ao pesquisador estar em campo por um tempo significativo. Assim, 

optei por investigar o emprego das MS no policiamento executado na Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG) em profundidade. Ainda nesse sentido, o diagnóstico elaborado por Praxedes 

(2015) sobre o uso institucional do Facebook pela PMMG também contribuiu para a seleção da 

organização por facilitar meus levantamentos iniciais. 
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4.1.2 Definição da unidade de análise e os limites temporais do caso 

Um dos desafios inerentes a essa abordagem de investigação se refere a definir e 

delimitar a unidade de análise do caso escolhido, frente à impossibilidade de coletar “todos” os 

dados sobre o fenômeno, o que determina o estabelecimento de limites exequíveis (Creswell, 

2014). O caso pode retratar um indivíduo, um grupo, uma organização pública ou não, uma 

ferramenta tecnológica, um processo de mudança organizacional, dentre várias outras opções. 

Um mesmo caso pode ser estudado sob diferentes perspectivas e limites, em função do 

fenômeno estudado ou da perspectiva do pesquisador.  

Tomando por exemplo esta tese, o caso poderia retratar: o processo de adoção de 

uma mídia social específica ou das diversas MS adotadas pela PMMG; esse mesmo processo, 

analisado frente a diferentes grupos sociais relevantes; ou ainda o emprego da mídia social no 

trabalho administrativo ou operacional. Esses exemplos nos ajudam a perceber também a 

conexão entre a questão de pesquisa e a unidade de análise. A seleção apropriada de uma 

unidade de análise é fruto de uma (ou mais) questão de pesquisa corretamente formulada 

(Barbosa, 2008, pp. 120, 121).      

Ao tentar contextualizar, inicialmente, a questão de pesquisa colocando-a em 

perspectiva, constatei que minhas questões iniciais focavam a tecnologia MS e a organização 

Polícia Militar, apesar de eu estar interessada em compreender como os policiais se apropriam 

dessas ferramentas em sua atuação diária. Por isso, os trabalhos de campo iniciais me levaram 

aos intraempreendedores responsáveis pela adoção do Facebook institucional que atuam na 

Diretoria de Comunicação Organizacional (DCO) e, à época (2016), na Quinta Seção do Estado 

Maior (PM5), o que acabou sendo importante para o posterior ajuste da questão. Acredito que 

eu tenha sido influenciada pela leitura do diagnóstico sobre o Facebook na PMMG (Praxedes, 

2015) e pelas pesquisas de Mergel (2014, 2013, 2012), Mergel e Bretschneider (2013) e Meijer 

(2014). Isso me fez centrar o foco do estudo no Facebook, na perspectiva organizacional do 

fenômeno e nos responsáveis por sua implementação. De qualquer forma, as entrevistas (não 

estruturadas) iniciais me colocaram em contato com os tipos de MS adotadas institucionalmente 

pela PMMG e com a legislação que regulamenta o uso de MS na instituição. Na análise desses 

dados, identifiquei uma oportunidade para estudos futuros sobre a relação das MS com a cultura 

policial, o que será mais bem apresentado no Capítulo 7.       

As entrevistas semiestruturadas realizadas com policiais lotados nas Diretorias 

ampliaram minha percepção sobre o fenômeno. As observações realizadas em uma unidade 

operacional da PMMG, o 48º BPM, descortinaram para mim diversos e novos horizontes. Eu 
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pude constatar o emprego de aplicativos desenvolvidos especificamente para a segurança 

pública (QApp, Sinesp, QAP Multas), que o Facebook é visto pela tropa como uma mídia 

institucional e que a MS mais utilizada pelos policiais em seu dia-a-dia é o WhatsApp. Até a 

qualificação, o quadro teórico de referência e a questão de pesquisa não estavam alinhados com 

meu objetivo de compreender e explicar como as MS são empregadas no policiamento. Os 

avaliadores na banca de qualificação colaboraram significativamente para que eu revisasse o 

foco da questão de pesquisa e o quadro teórico empregado.   

Depois da qualificação, revisei também a literatura, o que me possibilitou melhor 

contextualizar e reelaborar minha questão de pesquisa. Nesse processo, constatei que as 

contribuições teóricas e práticas seriam mais significativas caso eu estabelecesse como unidade 

de análise o uso das mídias sociais no policiamento. Acompanhar a evolução das pesquisas de 

Orlikowski contribuiu para a inclusão na coleta e análise de dados não só dos atores humanos 

mas também dos materiais.  

Definir a unidade de análise é um primeiro passo. A delimitação é também 

desafiadora. Os contornos do evento são fundamentais para a determinação da coleta de dados, 

pois permite distinguir os dados sobre o “sujeito do estudo” (fenômeno) e os dados externos ao 

caso (contexto) (Yin, 2010, p. 53). Nessa lógica, as conceituações de mídias sociais e 

policiamento foram uma importante ajuda.  

Eu estabeleci que mídias sociais são aplicativos baseados na internet que permitem 

a interação social por meio da criação e troca de conteúdo entre os usuários. Este não é um 

conceito idiossincrático, pois eu o elaborei a partir de Kaplan e Haenlein (2010), um dos 

trabalhos mais citados em pesquisas neste campo (ver seção 2.1), o que viabiliza comparações 

com outros estudos e também propicia incorporar os aplicativos desenvolvidos para segurança 

pública. Entendo que os processos interativos possibilitados por essas ferramentas tecnológicas 

viabilizam a troca de informações, apesar de a ausência de reciprocidade presente em alguns 

aplicativos (Sinesp) não permitir a inserção de informações pelos usuários. Assim, não só as 

MS – Facebook e WhatsApp –, mas também os aplicativos – o QApp, o Sinesp, o QAP Multas, 

o REDS – foram objeto de observação.  

Circunscrever um conceito de policiamento exigiu um esforço maior. Primeiro, por 

ser formado por vários eventos: abordagem, assistência, busca, prisão, autuação, condução, que 

por vezes são analisados isoladamente ou sequencialmente em um processo (de busca e 

apreensão, de abordagem e prisão) que agrega um extenso conjunto de ações. Segundo, precisei 

compreender a execução do policiamento no contexto em que a Polícia Militar é vista e em que 
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seu papel político é percebido (por ela, pelos policiais e pelo cidadãos), em razão de termos 

funções seccionadas e duas polícias estaduais no Brasil. Terceiro, procurei guardar um nexo 

com o foco desta tese, direcionado para o que os atores fazem com a tecnologia em suas práticas 

diárias e como esse emprego é estruturado pelas regras e recursos envolvidos em ações em 

andamento, além de como essas tecnologias influenciam os seres humanos para compor e 

mobilizar assemblages. Nesse sentido, considerei e circunscrevi o policiamento como sendo 

ações de patrulhamento e de resposta aos chamados dos cidadãos. Isto porque, tanto nas ações 

desenvolvidas ao patrulhar quanto na atuação policial, é possível observar as práticas locais e 

localizadas nas quais os policiais empregam ferramentas e modelos mobilizados por meio do 

conhecimento tácito e coletivo. 

Os limites temporais do caso estabelecem os períodos de coleta e de análise dos 

dados e são de fundamental importância nos estudos de caso longitudinais, que não é o caso 

desta pesquisa. Nesta tese, não havia interesse em examinar o desenvolvimento progressivo ou 

alterações ocorridas em um espaço de tempo pré-estabelecido. Não estipulei como objetivo 

investigar a mudança de percepção dos policiais sobre o uso das MS em suas atividades diárias 

e nem avaliar os impactos das MS no trabalho policial, embora eu tenha colhido informações 

sobre a percepção dos policiais sobre o antes e o depois da adoção e do emprego das MS na 

PMMG. Eu quis verificar se as MS constituíam um marco para as estratégias de policiamento.   

Mesmo não se tratando de um estudo de caso longitudinal, a coleta e a análise dos 

dados neste estudo ocorreram entre os períodos de outubro a dezembro de 2016, de fevereiro a 

dezembro de 2017 e de janeiro a setembro de 2018, como demonstro na Figura 14. Contudo, 

reitero que meu objetivo não foi realizar um acompanhamento evolutivo do fenômeno. Entre 

outubro e dezembro de 2016 me dediquei à revisão narrativa da literatura, seleção do estudo de 

caso, contatos iniciais com o campo na PM5 e DCO e às entrevistas com policiais dessas seções. 

Entre 05 e 14 de fevereiro de 2017, realizei a seleção dos textos da revisão integrativa, descrita 

no capítulo 2, e nos dias 06 e 10 de março de 2017 fiz o reexame dessa revisão. Em maio de 

2017, estive no 48º BPM conversando com os policiais e entrevistando os oficiais em função 

de comando da unidade. Em outubro de 2017, fiz novos levantamentos documentais e 

entrevistas no nível tático: Diretoria de Apoio Operacional (DAOp), Diretoria de Tecnologia e 

Sistemas (DTS), Diretoria de Inteligência (DInt) e Corregedoria (CPM). Em maio e julho de 

2018, realizei observação direta (em dias e horários alternados) e entrevistas no 48º BPM. No 

item 4.2 irei discorrer com detalhes sobre como se deu a coleta de dados: entrevistas em 

profundidade, observação direta e levantamento documental.  
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Figura 14: Limites temporais do estudo de caso  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.1.3 Escolha das fontes de dados 

Na seção 1.1 deste trabalho, relatei que sou policial militar, tenente-coronel da 

reserva da PMMG. Em qualquer outra profissão, eu seria uma aposentada. Mas profissionais 

militares não se aposentam. Desta forma, enquanto viver estarei sob a égide dos deveres e 

direitos estabelecidos para os policiais militares. Fiz este preâmbulo para abordar uma discussão 

apresentada por Creswell (2014, p. 126) sobre os riscos de se estudar o próprio “quintal”. O 

autor cita o desequilíbrio de poder na coleta dos dados, principalmente durante as entrevistas 

ou na observação direta (no meu caso, como observadora participante). Além disso, é necessário 

mais cautela para lidar com questões éticas. Preferi encarar este desafio acreditando que os 

benefícios do acesso e facilidade para o rapport seriam maiores. Também me vali de um dos 

pontos fortes de um estudo de caso: a possibilidade de utilizar diferentes fontes de dados (Yin, 

2010).  

Creswell (2014, p. 131) agrupa as diversas formas de dados em quatro tipos básicos 

de informação: observação, entrevistas, documentos e materiais audiovisuais. O autor detalha 

essa tipologia em uma lista de tipos de dados. Yin (2010) revisa seis fontes de evidência do 

estudo de caso: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, 

observação participante e artefatos físicos. Nesta pesquisa me vali das seguintes fontes de 

dados: documentação, entrevistas, observação direta e artefatos. Em função do quadro teórico 

de referência empregado, optei por usar o termo artefatos ao invés de materiais audiovisuais 

(Creswell, 2014) ou artefatos físicos (Yin, 2010), pois a fisicalidade não significa 

necessariamente materialidade quando tratamos de atores não humanos, principalmente no caso 
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de artefatos tecnológicos (Leonardi, 2012). No Quadro 16, detalho as fontes de dados utilizadas 

nesta pesquisa. 

 
Fontes de dados 

 
Descrição 

Documentos 
Diagnóstico sobre o Facebook na PMMG (Praxedes, 2015) 
Normas internas da PMMG que regulam o uso das MS e de aplicativos  
Documentos doutrinários e normas internas sobre o emprego do policiamento  

Entrevistas Semiestruturadas, gravadas em áudio e transcritas  
Observação direta 
(observadora 
participante) 

Notas de campo 
Gravações em áudio (celular) transcritas posteriormente como notas 
 

Artefatos 
Facebook, WhatsApp, QApp, Sinesp, REDS 
 

Quadro 16: Fontes de dados 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

  

4.2 Coleta de dados 

Para iniciar um estudo empírico, é necessário ter um tema, uma fonte de dados e 

um método para coletá-los. Isso parece simples diante de tantos fenômenos sociais para serem 

investigados, mas é desafiador. É necessário originalidade ao fazer um estudo qualitativo, e a 

revisão de literatura sobre o tema pode contribuir significativamente para a identificação de 

aspectos pouco explorados, mesmo depois de um século de pesquisas sociais. Isso ocorre com 

os estudos sobre MS, pois se trata de um campo que ainda está sendo estruturado tanto na área 

de Sistema de Informação/Tecnologia da Informação quanto na área de Estudos 

Organizacionais. Nesta tese, as revisões de literatura narrativa e integrativa colaboraram de 

maneira considerável para a construção da estrutura conceitual que orientou a pesquisa. 

 

4.2.1 Acesso e rapport  

O diagnóstico sobre o Facebook na PMMG me foi facultado graças a minha 

condição de policial militar, considerando que esse documento não é de acesso público. 

Contudo, o acesso ao documento pode ser facultado aos interessados que o solicitarem 

formalmente à PMMG. Depois de lê-lo, marquei um encontro com o Coronel (Cel) PM 

responsável por sua elaboração, inteirei-me do uso das MS na PMMG e entendi que aquele 

documento era parte de uma estratégia maior para criação de uma Rede de Colaboração de 
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Segurança Pública (RCSP), objeto de um estudo de caso publicado em conjunto com o oficial 

responsável pela elaboração do planejamento e implementação (Lima & Praxedes, 2017). 

Simultaneamente, iniciei o levantamento bibliográfico sobre o tema mídias sociais 

e polícia, descrito no capítulo 2. Também agendei uma reunião com o oficial responsável pelas 

MS na PMMG que atua na DCO. Ele sugeriu que eu entrasse em contato com todos os 

responsáveis pelo processo de adoção e implementação do Facebook, fornecendo inclusive os 

nomes e respectivos contatos.  

Creswell (2014) destaca a importância da submissão do projeto de pesquisa ao 

Comitê de Ética. Nesta tese, para obter autorização dos locais de pesquisa e indivíduos, não 

procurei inicialmente o Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (CEPH/FGV), pois, à época, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ainda não havia 

normatizado o Comitê que foi criado através da Portaria nº 38/2016. Na PMMG, o setor 

responsável pela autorização de pesquisas é a Academia de Polícia Militar (APM). Em contato 

com o Cel PM Comandante da APM à época, ele afirmou não ser necessária uma solicitação 

formal para que a pesquisa fosse iniciada. Contudo, o meu projeto de pesquisa foi submetido 

posteriormente ao CEPH/FGV, sendo autorizado através do Parecer 13/67, de 08 de novembro 

de 2017, conforme consta do Anexo 1. A autorização formal expedida pela PMMG foi 

concedida em 26 de setembro de 2016, por meio do Of. 114/17 CPP, conforme consta do Anexo 

2. À época da submissão do projeto, eu buscava analisar se as MS seriam ferramentas de 

inovação para a atuação policial. No entanto, como descrevi na seção 4.1, o objetivo da pesquisa 

foi revisto.  

É preciso destacar que, tratando-se de uma pesquisa qualitativa, não se começa a 

examinar as práticas com a presunção de que estas serão explicadas por alguns fatores 

predeterminados. A revisão de literatura serve de norte, mas é no campo que os fatores 

explicativos surgem, à medida que a prática é conduzida e observada. Uma entrevista, uma 

sessão de observação ou um documento, em alguns casos, nos fazem buscar novos entrevistados 

e realizar novas observações. 

 

4.2.2 Estratégias de amostragem intencional 

Escolhidas as fontes de dados, é importante decidir sobre quem serão os 

participantes do estudo e os locais onde serão realizadas as observações e o levantamento 

documental. Nesta tese, optei por chamar os informantes, como comumente são designados os 

entrevistados em pesquisas qualitativas interpretativistas (Stake, 2005), de participantes. O 



103 
 

termo informante tem um caráter pejorativo na Polícia Militar. De maneira geral, as entrevistas 

e observações são as fontes de dados mais utilizadas para coleta de dados em estudos de caso 

qualitativos (Creswell, 2014), o que foi um fato também neste estudo. Essas fontes permitem o 

entendimento do contexto em que o caso se insere, por meio da fala, de manifestações de 

sentimentos e de opiniões expressas pelos participantes. Isso significa um grande desafio para 

o pesquisador em um estudo qualitativo: atingir o objetivo de sua pesquisa tratando da sua 

própria subjetividade para compreender o mundo a partir da construção de significados dos 

atores envolvidos no fenômeno pesquisado (Barbosa, 2008, p. 128). 

  

4.2.2.1 Entrevistas  

Os primeiros selecionados foram indicados pelo oficial responsável pela seção de 

Relacionamento com a Comunidade da DCO, com os quais realizei entrevistas não estruturadas 

que me permitiram traçar um panorama da adoção e implantação da página institucional do 

Facebook e de como outras MS estavam sendo empregadas na PMMG. À época, eu havia sido 

influenciada pelo diagnóstico elaborado sobre o Facebook na PMMG (Praxedes, 2015), pelas 

pesquisas de Mergel (2014, 2013, 2012), de Meijer (2014) e pelo modelo proposto por Mergel 

e Bretschneider (2013) sobre adoção e implementação de MS abertas no setor público e na 

polícia por intraempreendedores. Eu solicitava aos participantes que narrassem como seu deu a 

adoção e implementação, a contribuição pessoal e a dos envolvidos no processo de adoção do 

Facebook na percepção do participante.  

À exceção de dois participantes, com quem precisei fazer apenas notas durante a 

entrevista, os demais autorizaram a gravação e assinaram o Termo de Livre Consentimento. 

Foram 2h e 55 minutos de gravação, posteriormente transcritas e enviadas por e-mail aos 

participantes para verificação de conformidade e validação. Na análise dessas entrevistas, ao 

investigar a maneira como se deu a adoção e implementação do Facebook na PMMG, 

identifiquei que o modelo de Mergel e Bretschneider (2013) se aplicava parcialmente à PMMG 

e que havia interferência da cultura organizacional nesse processo. Esses achados foram 

apresentados no Paper Development Workshop da 2017 International Conference on 

Information Resources Management (Conf-IRM 2017). Uma crítica importante feita ao 

trabalho foi sobre o emprego desse modelo, considerado um modelo de gradação, a um caso 

único. Para que o estudo tivesse maior robustez, foi-me sugerido analisar as páginas de 

Facebook de diversas unidades da PMMG e não apenas a página central. Além disso, 
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propuseram-me realizar a análise em uma perspectiva pós-positivista (Creswell, 2014), aliada 

a um enfoque funcionalista da cultura organizacional. 

 As críticas recebidas no Conf-IRM 2017, o espaço de tempo entre as entrevistas 

realizadas em 2016 e em 2017 e as sugestões da banca de qualificação possibilitaram que eu 

revisasse a questão de pesquisa e reelaborasse as perguntas do roteiro de entrevista, disponíveis 

no Apêndice A. Optei por reiniciar o trabalho de campo nas Diretorias, entendendo que o nível 

tático teria uma boa percepção tanto do emprego estratégico quanto operacional das MS na 

prática policial. Neste tempo, o estudo ainda se voltava somente para as MS “abertas”. Para 

prosseguir com o trabalho de campo, identifiquei no Plano Tático de 2016-2019 (Resolução 

4481(2016)) a missão institucional atribuída às Diretorias para identificar e relacionar as que 

teriam maior afinidade com o tema desta tese. Apresentei a relação elaborada ao chefe da seção 

de Relacionamento com o Cidadão para verificação de conformidade e validação. Quando eu 

realizava entrevistas na DInt também verifiquei a conformidade desta relação.  

Para ter acesso às Diretorias, eu realizava inicialmente um contato telefônico com 

o Diretor ou Subdiretor para explicar o projeto e agendar uma conversa inicial, na qual eu 

solicitava a indicação de pelo menos quatro militares, sendo dois praças e dois oficiais, para 

serem entrevistados, e que fossem, se possível, do sexo feminino e masculino, para que eu 

pudesse ter acesso a percepções diferenciadas. O reduzido número de policiais indicadas acabou 

sendo representativo em relação à proporcionalidade entre homens e mulhers na PMMG, que 

hoje gira em torno de 10%. Segundo Creswell (2014, p. 131), esse tipo de amostragem é 

considerado aleatório intencional e “acrescenta credibilidade à amostra quando a amostra 

intencional potencial é muito grande”. Todos os Cel PM Diretores se apresentaram na relação 

de entrevistados, sendo uma amostra politicamente importante, e quatro entrevistados 

atenderam ao tipo de amostragem de bola de neve, pois foram indicados por algum dos 

entrevistados.  

A PMMG tem atualmente sessenta e seis batalhões (dados de julho de 2018). Para 

selecionar o batalhão, contei com as sugestões do Cel PM responsável pelo diagnóstico do 

Facebook e do oficial responsável pela seção de Relacionamento com o Cidadão. A escolha 

pelo 48º BPM se deu por duas razões. A sede do batalhão é localizada na cidade de Ibirité, mas 

a unidade é também responsável pelo policiamento das cidades de Sarzedo, Mário Campos e 

Brumadinho. Neste sentido, foi possível identificar policiais que trabalham/trabalharam (há 

uma rotatividade no emprego) em uma cidade metalúrgica – Ibirité, com 160 mil habitantes, 

com problemas inerentes às cidades das regiões metropolitanas – e em pequenas cidades, quase 
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rurais, como Mário Campos (13 mil habitantes) e Sarzedo (25 mil habitantes). Há também uma 

significativa diversidade socioeconômica entre as cidades, em razão dos condomínios fechados, 

com moradores de alto poder aquisitivo e alta escolaridade, e também áreas com aglomerados, 

com grande densidade demográfica e habitantes com baixo poder aquisitivo e baixa 

escolaridade.  

Uma segunda razão se deve à liderança participativa no 48º BPM. A unidade era 

comandada por um jovem Tenente-Coronel, entusiasta da filosofia do policiamento 

comunitário e do emprego das TICs, com as quais interage e incentiva seus comandados a 

interagirem com a comunidade. Em julho de 2017, o comandante da unidade foi substituído por 

outro oficial, também entusiasta das MS. Outros batalhões também poderiam apresentar essas 

mesmas características, mas a soma do protagonismo no uso das MS e o atendimento a 

localidades de características bem distintas ofereceu uma variação interessante para a coleta.   

Antes de dar início às entrevistas semiestruturadas, eu explicava ao participante 

sobre a pesquisa e a importância da sua colaboração para minha tese e solicitava que assinasse 

o Termo de Consentimento e também que me autorizasse a gravar em áudio. As entrevistas, 

após a degravação e transcrição, foram enviadas aos participantes por e-mail para conferência 

e validação. Os dados obtidos são confidenciais e o nome do participante foi substituído por um 

código, que não foi ou será divulgado em nível individual, visando assegurar o sigilo. Apenas 

os dados geracionais, de gênero e escolaridade foram incluídos na apresentação dos dados. 

Deixei de fazer constar a unidade na qual o policial estava lotado, bem como a data em que se 

deu a entrevista, pois o confronto entre estes dados e os anteriormente mencionados 

possibilitaria a identificação dos participantes. Na Tabela 2, apresento a data em que se deu a 

entrevista e o perfil dos participantes.  

No total, foram realizadas 37 entrevistas, dentre 20 minutos (menor duração) e 1 

hora e 15 minutos (maior duração) de duração, realizadas na DCO, na Sala de Imprensa, na 

DInt, na DTS, na DAop, na CPM e na sede do 48º BPM, entre os dias 1º e 19 de dezembro de 

2016, em 8 de maio de 2017, de 5 de outubro a 9 de novembro de 2017 e de 10 a 23 de maio 

de 2018. 

 

4.2.2.2 Observação direta 

Antes de iniciar o processo de observação direta, realizado em maio e julho de 2018, 

durante o qual acompanhei os policiais em viaturas, blitz de trânsito, nas bases comunitárias e 

no trabalho de combate à violência contra a mulher, entrei em contato e visitei o 48º BPM em 
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Código 
Identificador 

Posto 
Graduação 

Idade Sexo Escolaridade 

PM1  Graduado 42 M Superior 
PM2  Graduado  39 F Superior 
PM3  Graduado 34 M Superior 
PM4  Oficial 50 M Superior 
PM5  Oficial 44 M Superior 
PM6  Oficial 32 M Superior 
PM7  Oficial 36 F Superior 
PM8  Oficial 41 M Superior 
PM9  Oficial 43 M Superior 

PM10  Oficial 45 M Superior 
PM11  Oficial 43 M Superior 
PM12  Oficial 39 M Superior 
PM13 Graduado 38 M  Superior 
PM14 Oficial 44 F Superior 
PM15 Graduado 45 M Ensino Médio 
PM16  Graduado 28 M Superior 
PM17  Oficial 42 M Mestrado 
PM18  Graduado 32 M Superior 
PM19  Oficial 47 M Superior 
PM20  Oficial 45 M Superior 
PM21  Oficial 30 F Superior 
PM22  Graduado 36 M Superior 
PM23  Oficial 43 M Superior 
PM24  Oficial 37 M Mestrado 
PM25  Oficial 47 F Superior 
PM26  Graduado 32 M Superior 
PM27  Oficial 49 M Superior 
PM28  Oficial 50 M Superior 
PM29  Graduado 29 F Superior 
PM30  Graduado 34 M Superior 
PM31  Graduado 48 M Superior 
PM32  Graduado 46 M Ensino Médio 
PM33  Graduado 24 M Superior 
PM34  Graduado 25 M Superior 
PM35  Graduado 41 M Ensino Médio 
PM36  Graduado 50 M Superior 
PM37  Oficial 40 M Superior 

Tabela 2: Perfil dos participantes  
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

maio de 2017. Com o Comandante (Cmt), estabeleci como se daria a minha pesquisa na 

unidade. Em 2017, visitei, consecutivamente, as companhias 213ª, 214ª e 229ª da PM, com sede 

em Ibirité; a 215ª Cia PM, com sede em Brumadinho; e os pelotões de Sarzedo e Mário Campos. 

Além das visitas às instalações, tive contato com os policiais lotados nas seções administrativas 

e acesso aos dados sobre efetivo – quantitativo, escolaridade, faixa etária –, além dos dados 

operacionais: índices de criminalidade e projetos na área de TIC desenvolvidos pelo batalhão.  

Neste período, estive nas companhias durante a chamada para lançamento de turno. 

Nessas ocasiões, eu era apresentada aos policiais presentes, aos quais explicava os objetivos da 
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minha pesquisa e, na sequência, solicitava que fizéssemos um círculo para que me falassem se, 

quais, como e por que utilizavam as MS na vida pessoal e profissional. Estes foram os primeiros 

contatos com a tropa, e o tom informal das conversas me permitiu coletar os pontos de vista e 

significados atribuídos pelos policiais às MS. Eles falaram livremente sobre o uso pessoal do 

Facebook. Observei que vários não mantinham uma conta em razão dos riscos advindos da 

exposição pessoal e familiar. Falaram sobre o poder do WhatsApp nas comunicações 

operacionais, que aproximou oficiais e praças, policiais do interior, da capital e até de outros 

estados. Relataram os riscos dos comentários em tom de crítica ou contestação nas MS. Estava 

em curso um processo administrativo contra um policial que havia se manifestado 

indevidamente contra um superior no aplicativo. Poucos seguiam as páginas institucionais da 

PMMG no Facebook e nenhum deles possuía Twitter. Deram-me conhecimento dos aplicativos 

utilizados no policiamento: o QApp, aplicativo corporativo de mensagens instantâneas da 

Polícia Militar, e o SINESP, desenvolvido pelo Governo Federal para a segurança pública e 

também utilizado na operacionalização de procedimentos policiais (Consulta de Placa, 

Mandado de Prisão e Desaparecidos). 

Em 08 de maio de 2018, iniciei a observação direta acompanhando em sua viatura 

o Comandante da Unidade, que me apresentou a estratégia para o lançamento das operações e 

do policiamento na região. Nesse dia, passei pelas bases comunitárias lançadas na região de 

Ibirité, pela sede da 214ª Cia PM e pelo pelotão de Sarzedo. Em todos os locais pelos quais 

passei em observação direta, tive a oportunidade de conversar com os policiais e de observá-

los utilizando as MS e os aplicativos desenvolvidos para a segurança pública por meio de seus 

smarthphones. Posteriormente, acompanhei o trabalho direto dos policiais, como descrevo no 

Quadro 17.  

4.2.2.3 Documentos 

O primeiro documento a que tive acesso foi “A PMMG no Facebook: Diagnóstico” 

(Praxedes, 2015). Empregando a metodologia de análise de redes, o autor buscou identificar 

padrões do uso do Facebook como um canal de comunicação e interação social através das 

conexões estabelecidas entre as unidades operacionais que possuíam páginas (ou perfil) na rede 

social e a comunidade. Ao final foi apresentada uma proposta para a criação de uma Rede de 

Colaboração de Segurança Pública (RCSP), que foi implementada por meio do Memorando n. 

010.2/16-DCO/EMPM, de 15 de Janeiro de 2016. O Facebook foi a ferramenta tecnológica 
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escolhida para o início da construção de uma estrutura básica de conexão entre os municípios 

com o objetivo de incrementar a reputação virtual da PMMG nas questões de segurança pública. 

 

 
Dia 

 
Atividade acompanhada Pontos observados 

08Mai18 Supervisão do Cmt da Unidade  Emprego do WhatsApp 

09Mai18 Patrulha de Prevenção de Combate à 
Violência Doméstica  

Emprego do QApp e do REDS  
Utilização do Google Maps para localizar os 
endereços a serem visitados 
Dificuldade para levantamento dos dados utilizando o 
PC da Cia para realizar as visitas 

10Mai18  Patrulha de Trânsito Emprego do QAP Multas, Infra Note e Sinesp 
Diferenças geracionais 

14Mai18 Viatura da 213ª Cia – patrulhamento da 
área 

Emprego do WhatsApp, do REDS e do QApp no 
patrulhamento e atendimento aos chamados 

15Mai18 Sala de Operações Emprego do WhatsApp e do REDS para coordenação 
das comunicações da unidade  

16Mai18 Viatura da 214ª Cia – patrulhamento da 
área 

Emprego do WhatsApp, do REDS e do QApp no 
patrulhamento e atendimento aos chamados 

24Jul18 Base Comunitária Av. Silva Guimarães Emprego do QApp, do Sinesp e do REDS para o 
registro e atendimento aos cidadãos 

25Jul18 Base Comunitária da 214ª Cia Emprego do WhatsApp 

26Jul18 Blitz de trânsito conjunta com policiais do 
trânsito e GEPMOR 

Emprego do QApp, do Sinesp e do REDS para 
levantamento da situação dos condutores e dos 
veículos  

28Jul18 Viatura do CPCia – supervisão do turno Emprego do WhatsApp, do REDS e do QApp para 
coordenação das atividades do turno 

Quadro 17: Resumo das atividades de Observação Direta 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A legislação que trata do uso das MS na PMMG foi-me apresentada ou indicada 

nas entrevistas em 2016. Isso ocorreu porque alguns desses participantes foram formalmente 

comunicados de estarem descumprindo as normas da PMMG quando implementaram a página 

do Facebook e o Twitter. Posteriormente, realizei um rastreamento nas normas da PMMG que 

tratam do tema com auxílio de um policial, pois, para localizá-las na internet, seria necessário 

o conhecimento prévio do número e tipo de documento, sendo que alguns não estariam 

disponíveis. No Quadro 18, disponibilizo a relação dos documentos coletados.  
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Documento 
 

Ementa/Assunto/Objetivo 

Resolução n.º 3.854 de 26 de maio de 
2006 

Disciplina o emprego da informática e a utilização dos 
equipamentos e da infraestrutura de Tecnologia da 
Informação na PMMG 

Memorando n.º 1058/08 – EMPM Utilização de Sites de Relacionamentos 
A PMMG no Facebook: diagnóstico. 
(maio de 2015) 

Apresentar um modelo para a utilização das mídias sociais de forma 
a potencializar a inserção da instituição na sociedade em rede e, desta 
forma, em uma via de mão dupla, alimentar a sociedade com 
conhecimento de segurança pública e receber desta, com uma visão 
privilegiada, informações relevantes e, de maneira colaborativa, 
promover a construção da paz social (p. 6) 

Memorando n. 5188.2/15-EMPM, de 
22 de janeiro de 2015  

Uso das tecnologias móveis durante o serviço policial militar 

Memorando nº 010.2 /16-
DCO/EMPM 

Criação de página do Facebook (Fanpage) 

Manual do Usuário da Rede de 
Colaboração em Segurança Pública 
(maio de 2016) 

Detalha como as unidades devem criar suas páginas e estabelecer 
suas redes. Não foi regulamento por meio de uma norma 

Resolução n. 4604, de 22 de setembro 
de 2017 

Regulamenta o procedimento para o cadastramento de 
pessoas envolvidas em ocorrências policiais registradas 
pela Polícia Militar de Minas Gerais no aplicativo 
corporativo denominado QApp 

Nota Técnica Conjunta nº 01/2017, 21 
de dezembro de 2017 

Orientações quanto ao funcionamento, acesso, operacionalização e 
difusão das informações e dados inseridos no aplicativo QApp   

Quadro 18: Relação de documentos coletados 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.2.2.4 Artefatos  

Os estudos baseados em prática e, especialmente, a TAR nos alertam que a prática 

se entrelaça com a materialidade. Assim, é preciso considerar que a sua realização 

frequentemente demanda a utilização de objetos indispensáveis para que a prática ocorra. Isso 

pode ser verificado em relação ao emprego das MS no policiamento. Hoje, até o criticado 

patrulhamento aleatório e as respostas aos chamados dos cidadãos (Manning, 2013) dependem 

da utilização de aplicativos ou de outros elementos tecnológicos para consulta e conferência de 

dados de veículos e pessoas. Na pesquisa de campo, procurei identificar quais artefatos 

tecnológicos estão sendo utilizados no policiamento e, a partir deles, como os policiais e esses 

artefatos se constituem a partir das práticas que desempenham. Esses materiais contribuem para 

que o policiamento como prática ocorra, estando imbricados aos policiais nesta rede de 

relações. Os artefatos que identifiquei no campo e suas respectivas funcionalidades são os 

relacionados no Quadro 19. 
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Artefatos 

 

 
Funcionalidades 

Smartphones Capacidade de conexão com redes de dados para acesso à internet, 
de sincronização dos dados do organizador com um computador 
pessoal, possibilidade de fotografar, de filmar e de gravar áudios 

Internet É uma rede formada por várias redes, com alcance local e global, 
conectada a uma variedade de tecnologias. Possui uma extensa gama 
de recursos de informação e serviços 

Mídias 
Sociais 

WhatsApp Permite o envio de mensagens de texto, imagens, vídeos, áudios e 
documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma 
conexão com a internet  

Facebook Site de relacionamento utilizado para monitoramento de 
manifestações e identificação de suspeitos 

Aplicativos QApp Acesso aos dados das ocorrências registradas pela PMMG e às 
mensagens da Intranet PM 

Sinesp  Disponibiliza a consulta em módulos sobre a situação de furto ou 
roubo de veículos, mandados de prisão e pessoas desaparecidas. Base 
nacional 

QAP Multas Acesso ao Código Nacional de Trânsito com a descrição das 
providências a serem tomadas em cada infração 

Infra Note Acesso a diversas resoluções de Trânsito 
Sites SIDS Sistema Integrado de Defesa Social https://web.sids.mg.gov.br/ 

Registro/Visualização de ocorrências 
REDS Um dos módulos do SIDS para visualização de registros completos 

de ocorrências https://web.sids.mg.gov.br/reds 
Notebook das Bases Comunitárias Possibilitar o 4G, acesso à internet para registro de ocorrências e 

consultas que se fizerem necessárias 
Quadro 19: Artefatos identificados e suas funcionalidades 
Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 

4.2.2.5 Desafios no campo 

O acesso aos dados nas pesquisas qualitativas representa desafios quando se trata 

de conseguir permissão a locais, pessoas e documentos e no estabelecimento do rapport. O fato 

de ser policial militar me facilitou um acesso amplo aos dados que outro pesquisador talvez não 

tivesse. Em contrapartida, me fez enfrentar questões éticas quanto à confidencialidade em 

relação a tópicos delicados que, se descritos nesta tese, poderiam configurar uma violação da 

confiança para com a PMMG e os participantes. Além disso, o compartilhamento de minhas 

experiências pessoais (motivo de curiosidade dos participantes por eu ser da primeira turma de 

mulheres da PMMG) durante as entrevistas e observações pode ter influenciado a coleta.  

O volume e armazenamento das notas de campo geradas na observação foi um outro 

desafio. Observei que o gravador inibia os policiais, e foi necessário anotar um número 

significativo de informações em viaturas em movimento. Nas duas situações em que ocorreu 
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chamado à viatura em que eu me encontrava, para atender a uma ocorrência policial de maior 

complexidade e risco, preferi desembarcar e retornar ao quartel até que o fato fosse solucionado.  

Considero que as entrevistas ocorreram em um clima de colaboração, pois vários 

participantes acrescentaram informações que não as solicitadas pelas questões da entrevista 

semiestruturada. Contudo, pude perceber, principalmente nos participantes do 48º BPM, que, 

depois de conversar com o policial na chamada do turno ou na viatura, ao gravar a entrevista, 

as respostas dadas eram bastante reduzidas, muito aquém da forma como o tema havia sido 

discutido anteriormente. Assim, precisei fazer notas durante as conversas não gravadas. 

 Uma dificuldade enfrentada nos contatos iniciais foi conseguir adotar um 

distanciamento entre a “polícia do meu tempo” e a “polícia de agora”, na condução da atuação 

policial e em relação às falas e ações dos policiais.  

 

4.3 Procedimentos para a análise dos dados  

Nesta tese, combinei as estratégias de narrativa (Langley, 1999; Fenton & Langley, 

2008) e de codificação (Corley & Gioia, 2004; Strauss & Corbin, 2008). Inicialmente, a análise 

envolveu a preparação e a organização dos dados; para tal, transcrevi as entrevistas e notas de 

campo e organizei os documentos. Os dados coletados nos períodos de observação direta e nos 

documentos analisados possibilitaram-me desenvolver conceitos e estabelecer entendimentos 

baseados em padrões que identifiquei no processo de interpretação. Essa atividade reflexiva foi 

de importância capital na evolução e aprofundamento do estudo, pois a pesquisa qualitativa não 

é uma sequência encadeada de fases. Os dados são obtidos em diversas fontes, podendo alterar 

significativamente o curso da coleta e da análise, o que por vezes ocorreu nesta pesquisa.  

Orlikowski (2000, p. 408) relata que a lente da prática possibilita ao pesquisador 

separar a tecnologia artefato, representada pelo conjunto de propriedades materiais e 

simbólicas presentes em alguma ferramenta tecnológica socialmente reconhecível, do uso da 

tecnologia, ou seja, o que as pessoas realmente fazem com o artefato tecnológico em suas 

práticas recorrentes e situadas. Na Figura 15, apresento como encadeei essa evolução de 

artefato tecnológico para uso da tecnologia. Isto é: da adoção do Facebook pela PMMG ao 

emprego das MS no policiamento. 



112 
 

 

Figura 15:  Encadeamento da análise de dados 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A estrutura narrativa teve papel fundamental tanto para orientar a coleta de dados 

no período de observação direta e entrevistas quanto para o processo posterior de codificação, 

para tornar compreensível as sequências nos níveis de análise, tornando claras as ligações entre 

os níveis e estabelecendo os primeiros temas analíticos (Langley, 1999). Fenton e Langley 

(2008, p. 3) propõem a narrativa como uma maneira de dar sentido à prática que emerge das 

atividades e de capacitar e restringir as atividades contínuas dos atores. Esta estratégia me 

possibilitou constituir um senso geral de direção para acompanhar a evolução das mídias sociais 

de artefato tecnológico para uso da tecnologia.  

Iniciei a análise por meio da codificação aberta, na qual os conceitos iniciais são 

identificados em trechos destacados nas respostas dadas pelos participantes nas entrevistas, nas 

notas de campo e na documentação, e agrupados em códigos, com auxílio do software Atlas TI. 

Neste processo, identifiquei 29 códigos nas entrevistas relativas à adoção do Facebook pela 

PMMG e 55 códigos ao analisar a maneira e a finalidade do emprego das MS na PMMG, pelos 

policiais e no policiamento.  

Esses códigos, que afloraram com auxílio do software Atlas TI, me permitiram 

estabelecer categorias por meio de uma frase simples descritiva (Corley & Gioia, 2004; Strauss 

& Corbin, 2008), relacionando-os a um conceito de primeira ordem (Corley & Gioia, 2004). 

Foram encontrados 10 conceitos de primeira ordem a partir dos 29 códigos listados na primeira 

etapa, que ajudaram a revelar os elementos-chave dos significados dados pelos participantes. 

Na segunda etapa foram identificados 10 conceitos de primeira ordem, decorrentes dos 55 
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códigos e 42 memos registrados no Atlas TI. Na sequência, busquei identificar relações entre 

esses conceitos de primeira ordem para estabelecer temas de segunda ordem, identificados 

quatro temas na primeira etapa e cinco na segunda. Os temas semelhantes foram agrupados 

coincidentemente em duas dimensões, na primeira e na segunda etapa. Essas técnicas não eram 

lineares, mas, em vez disso, formavam um procedimento analítico recursivo.  

 

4.3.1 Critérios para avaliação  

Para garantir a acurácia de uma pesquisa, Lincoln e Guba (1985 apud Creswell, 

2014, pp. 197, 198) propõem um envolvimento prolongado no campo e a triangulação das 

fontes e dos métodos de coleta de dados. Para assegurar a transferabilidade (equivalente 

qualitativo da generalização na pesquisa quantitativa), ou seja, que os achados do pesquisador 

sejam os transferidos pelas fontes de dados, os autores propõem uma descrição densa dos dados, 

que, nesta pesquisa, busquei garantir através da narrativa. Além disso, os autores recomendam 

um exame do processo de pesquisa para assegurar a fidelidade e confirmabilidade dos dados.  

Nesta tese, busquei triangular os dados através de múltiplas fontes e métodos de 

coleta de dados: entrevistas, observação participante e documentação. Quanto ao viés do 

pesquisador, declarei no Capítulo 1 o fato de eu ser policial militar, além de citar as dificuldades 

encontradas no campo. Como critério de avaliação, me vali do checklist proposto por Creswell 

(2014, p. 206), que descrevo no Quadro 20.  

 
Critérios para avaliação 

 
Existe uma identificação clara do caso? Sim. O caso é identificado em mais de um capítulo. 
O caso é usado para entender uma questão 
de pesquisa ou é usado porque o caso tem 
mérito intrínseco? 

Para entender uma questão de pesquisa. 

Existe uma descrição clara do caso? Sim. O caso é descrito em mais de um capítulo. A 
escolha pela PMMG está no item 4.1.1 (pág. 97) e a 
do 48º Batalhão, no item 4.2.2.1 (pág. 104). 

As asserções ou generalizações são feitas a 
partir da análise do caso? 

Sim.  

O pesquisador é reflexivo e honesto quanto 
à sua posição no estudo? 

A posição é explicitada logo na Introdução e ao 
longo do texto, com ênfase na Metodologia.  

Quadro 20: Critérios para avaliação de uma pesquisa de estudo de caso 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Creswell (2014, p. 206). 
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4.3.2 Resumo dos procedimentos metodológicos 

O quadro 21 sintetiza os procedimentos de coleta e tratamento dos dados.  

 
Tema 

 

 
Tecnologia de Informação e Comunicação e Polícia 

 
Questão de Pesquisa Como e para que as mídias sociais são empregadas no policiamento? 
 
Objetivos 
Específicos 

a) Identificar tipos e atributos das MS empregadas no policiamento;  
b) Identificar o que os policiais fazem com as MS em suas atividades 

diárias e como as regras e recursos estruturam esse uso;  
c) Explicitar a contribuição de uma abordagem baseada na prática para o 

entendimento do emprego das MS em organizações policiais. 
 
 
 
 
 
 
Procedi- 
mentos 
 
Metodo- 
lógicos 
 

 
 
Classificação 
da pesquisa  
 

Epistemologia  Interpretativista  Conhecimento é reflexo da 
construção social (Creswell, 2010, 
2014) 

Natureza dos 
dados  

Qualitativa  Compreensão de um fenômeno do 
ponto de vista dos participantes e 
do seu contexto social (Creswell, 
2014; Langley & Abdallah, 2011) 

Corte temporal  Transversal Coleta de dados por entrevistas que 
analisam um ponto específico num 
dado momento (cross sectional) 

Estratégia de 
Investigação  

Estudo de Caso 
Instrumental 

Investigação em profundidade de 
um caso único (Stake, 2005) 

 
 
 
 
Delimitação 
da Pesquisa 

Tipos e Coletas 
de dados 

Entrevistas, observação e análise documental 

Fonte de dados Entrevistas a policiais, observação direta da atuação 
policial e documentos da corporação 

Procedimentos 
de Análise dos 
Dados  

Narrativa (Langley, 1999; Fenton & Langley, 2008).  
Codificação (Corley & Gioia, 2004; Strauss & 
Corbin, 2008) 

Padrões de 
Validação e 
Avaliação 

Envolvimento prolongado com o campo e 
triangulação das fontes de dados (Lincoln e 
Guba,1985 apud Creswell, 2014).  
Critérios para avaliação (Creswell, 2014) 
 

Quadro 21: Resumo dos procedimentos metodológicos 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo discorro sobre a análise dos dados qualitativos e apresento os 

resultados alcançados para compreender e explicar de que forma e com que finalidade as mídias 

sociais são empregadas no policiamento sob a lente da prática. Antes de iniciar a análise dos 

dados, relato o caso da adoção das MS pela PMMG, no qual este estudo se baseou. Nas duas 

seções seguintes, eu apresento a análise dos dados na sequência em que se deu a coleta. Na 

transcrição de algumas narrativas, ou mesmo na apresentação da análise, deixo de citar o 

participante, pois havia uma significativa probabilidade de que ele fosse identificado. Na seção 

5.2, narro o processo de adoção do Facebook, descrito no diagnóstico elaborado por Praxedes 

(2015) e relatado pelos policiais responsáveis pela implantação da página central do Facebook 

na PMMG. Na seção 5.3, prossigo expondo, a partir dos significados atribuídos pelos policiais 

das Diretorias e do 48º BPM, o uso das MS nas ações policiais. Na Figura 16 explicito o resumo 

dos resultados descritos neste capítulo.  

 

       Figura 16: Resumo da apresentação dos resultados  
       Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

5.1 O caso da adoção das mídias sociais pela Polícia Militar de Minas Gerais  

 As narrativas dão conta que a PMMG busca a interação com a comunidade, a 

despeito das dificuldades encontradas, em especial, na relação polícia-cidadão. Talvez isso 

possa ser reflexo da sua caraterística histórica díade e ambígua, na qual se une, 

simultaneamente, militar e policial. Ao militar, cabe a eliminação do inimigo “na guerra contra 

o crime e criminosos”. Ao policial, cabe atender ao cidadão em suas necessidades e tratar o 
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criminoso segundo os ditames da lei. Para atender ao cidadão, em 2010, mesmo diante de 

resistências internas, a PMMG se fez presente nas redes sociais, primeiramente no Twitter e em 

seguida no Facebook. Nesta seção, começo apresentando um breve relato sobre o surgimento 

da polícia no Brasil e em Minas Gerais. Em seguida, descrevo como ocorreu na PMMG a 

adoção das tecnologias de informação e comunicação. Encerro a seção expondo o processo de 

emprego das mídias sociais na PMMG. 

 

5.1.1 A polícia no Brasil e em Minas Gerais: um breve relato 

A industrialização, a urbanização e a tecnologia trazidas pela modernidade foram 

as características básicas para a implantação do policiamento público, com origens nos padrões 

estabelecidos inicialmente pela França e pela Inglaterra do século XIX (Monet, 2001; Bayley, 

2001). A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, conquista da Revolução Francesa, 

previa em seu art. 12 que, para garantia desses direitos, seria necessária uma força pública 

responsável pelo interesse de todos, sujeita a um rígido controle do Estado. Daí o entendimento 

atual de polícia como força pública (Cotta, 2006). Na Inglaterra, ao contrário, a polícia foi 

criada por um ato parlamentar, sob um maior controle dos cidadãos. A polícia brasileira 

aproxima-se mais do modelo francês, sendo uma polícia voltada explicitamente para a 

preservação dos interesses do estado (centralizada, politizada, militarizada e com baixa 

aprovação pública) desde os seus primórdios (Oliveira Júnior, 2007, p. 67). 

Em 1808, a Intendência Geral de Polícia foi instituída no Brasil,  a partir da chegada 

da família real portuguesa, como um instrumento do príncipe para impor sua autoridade e 

presença contra as forças tradicionais da sociedade imperial. Ao intendente cabia estabelecer as 

normas e as punições ao comportamento que considerasse criminoso, julgar, condenar e 

executar a sentença daqueles que desobedecessem às normas instituídas.  

A Guarda Real de Polícia, criada em 1809, cumpria o papel de patrulhamento,  

exercendo o controle social  nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Nas demais províncias, as 

funções de segurança continuavam a cargo das ordenanças e milícias. Não houve grandes 

mudanças nesse cenário até a publicação do Código de Processo Criminal, em 1832, e de sua 

reforma em 1841. O Código reforçou os poderes locais, com a introdução da figura do Juiz de 

Paz eleito, a quem se atribuiu funções administrativas, policiais e judiciais. Essa 

descentralização de poder para as províncias pode ser considerada o marco do desenvolvimento 

da polícia brasileira, que precisou se adequar às condições e aos recursos disponíveis nas 
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regiões (Oliveira Júnior, 2011). Para a administração policial, o estado de Minas Gerais foi 

dividido em distritos, municípios e seções. 

Na reforma de 1904, estabeleceu-se a divisão que se conhece hoje como polícia 

judiciária e polícia administrativa, respectivamente Polícia Civil e Polícia Militar. Àquela 

época, coube à Polícia Civil, dentro da capital, auxiliar a Polícia Militar em questões de ordem 

e segurança públicas.  

Em Minas Gerais, antes mesmo da chegada da família real, em 1775, o Regimento 

Regular de Cavalaria de Minas foi instalado em Vila Rica pelo então governador da capitania 

para fazer sua guarda e o policiamento da cidadania e para ser empregada, caso necessário, fora 

da capitania de acordo com as ordens do imperador. Esta é considerada a origem da polícia 

mineira (Cotta, 2006; Oliveira Júnior, 2007). 

Até alcançar o formato atual, a PMMG passou por diversas alterações e inovações 

institucionais. O caráter militar da instituição – um exército estadual durante toda a Primeira 

República, com formação e ideologia de natureza bélica – teria sido apropriado e reelaborado 

nas décadas seguintes: Força Pública, Força Policial, Polícia Militar. O art. 183 da Constituição 

Estadual de 1946 estabeleceu a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Oliveira Júnior, 

2007). 

Em 1967, a Constituição e o Decreto-Lei 317 foram fundamentais para se entender 

a configuração atual das polícias militares no país, atribuindo-lhes a exclusividade no 

policiamento ostensivo fardado e abolindo a Guarda Civil uniformizada. A Constituição de 

1988 não trouxe inovações em relação à definição do papel e à operacionalidade da polícia 

militar (Cotta, 2006; Oliveira Júnior, 2007, p. 70).  

A ideia de especialização na tarefa de enfrentar criminosos é o ponto inicial para se 

entender como se dá o policiamento, mesmo sabendo que um volume significativo de chamadas 

se referem a atendimentos outros que não criminais. Esse caráter “militar”, que acompanha a 

polícia ostensiva até hoje, levou ao entendimento do “combate ao crime” como sua missão 

institucional, sendo sua eficiência mensurada pela queda no número de ocorrências. A 

tecnologia, centrada no uso da viatura pelos policiais e na disponibilização de um número de 

emergência para os cidadãos, reforça as ações policiais reativas em detrimento das proativas 

(Bayley, 2001; Reiner, 2004; Oliveira Júnior, 2007). Para reverter esse quadro, a Polícia Militar 

tem buscado soluções em novas tecnologias de informação e comunicação, como as mídias 

sociais, modernizando seu parque tecnológico, como veremos na subseção subsequente.  
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5.1.2 A tecnologia de comunicação e informação na Polícia Militar de Minas Gerais 

A aquisição de equipamentos de telecomunicações por parte da antiga força pública 

de Minas Gerais deu início, em 1923, à história da tecnologia na PMMG. Para operar os 

equipamentos, em 1934, oficializou-se a criação de um quadro de radiotelegrafistas. Na década 

de 60, o serviço de comunicações esteve atuante no movimento militar de 1964 e no lançamento 

do serviço de radiopatrulha em Belo Horizonte. Esse aumento da demanda levou a PMMG a 

estabelecer um convênio com o Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), em Santa 

Rita Sapucaí, para formação de mão de obra técnica.  

No ano de 1975, com a expansão do serviço de radiopatrulhamento para batalhões 

do interior do estado de Minas Gerais, foram criadas cinco oficinas regionais de manutenção. 

Na década de 80, a PMMG já contava com doze oficinas, pois todos os batalhões sediados fora 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte passaram a possuir sua oficina própria. Ter um 

serviço de manutenção de comunicações próprio e desconcentrado colocou a PMMG na 

vanguarda entre as polícias brasileiras. Somente as polícias em Minas Gerais e em São Paulo 

possuíam essa estrutura de apoio ao radiopatrulhamento. 

A década de 90 marca a expansão da informática na PMMG. As atividades 

relacionadas à coleta, armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios 

digitais foram agregadas à área de telecomunicações. Essas atividades se mantiveram juntas no 

mesmo setor até 2002, quando então foi criado um Núcleo de Informática (NInfo). Esse novo 

setor se tornou responsável pela aquisição e manutenção de equipamentos para a área de 

informática, que vinha tendo um crescimento exponencial desde a década de 90.  

A evolução da tecnologia de informação e comunicação para suporte às atividades 

administrativas e operacionais ampliou as atribuições do NInfo, que foi transformado em uma 

Diretoria de Tecnologia e Sistemas (DTS). A DTS incorporou não só as atividades de 

informática, mas também as de telecomunicações, passando a ter um papel ativo na promoção 

das políticas referentes à tecnologia da informação, às telecomunicações e à modernização 

tecnológica. Na estrutura organizacional da PMMG, há áreas específicas para atuar na 

coordenação e no controle das diretrizes sobre Tecnologia da Informação, Inteligência e 

Comunicação Organizacional, que nem sempre atuam coordenadamente quando se trata das 

MS. Esses artefatos têm tido um importante papel na aproximação dessas áreas, como se verá 

na discussão do próximo tópico.  

 

 



119 
 

5.1.3 O emprego das mídias sociais na PMMG 

A primeira inserção da PMMG nas mídias sociais se deu no microblogging Twitter, 

em 2010. No Facebook, a adesão ocorreu em 2011, por meio de um perfil transformado em 

fanpage em 2013. Segundo relato dos policiais da DCO, essas MS foram fundamentais para 

que a PMMG se comunicasse com a população nos protestos de junho de 2013 e durante a Copa 

do Mundo em 2014. A adoção de perfis no Twitter e no Facebook foi uma iniciativa 

empreendida por policiais que atuavam na Comunicação Organizacional, interessados em se 

aproximar da comunidade e em difundir a imagem institucional da PMMG de maneira não 

oficial. 

A institucionalização das MS se deu através da Rede de Colaboração em Segurança 

Pública (RCSP), por meio do Memorando n.010.2/16-DCO/EMPM, utilizando o Facebook para 

conectar destacamentos, pelotões, companhias, batalhões e comandos regionais dispersos nos 

853 municípios mineiros aos cidadãos residentes nessas cidades e região. O Comandante Geral, 

por meio de um comunicado na IntranetPM, destacou o Facebook como um meio de 

potencializar e incrementar o relacionamento com o público externo, além de estreitar ainda 

mais as relações com o público interno (Oliveira Neto, 2013). 

No entanto, uma legislação anterior, a Resolução n. 3854 (2006), que disciplina o 

emprego da informática e a utilização dos equipamentos e da infraestrutura de Tecnologia da 

Informação na PMMG, não estabelece o emprego de TICs na área de comunicação 

organizacional e traz proibições expressas à utilização dos computadores das seções para acesso 

a sites de relacionamento. Além disso, antes da institucionalização da RCSP, foi publicado o 

Memorando n. 1058 (2008), que proibia a utilização de imagens institucionais, de viaturas e de 

militares fardados em qualquer meio de divulgação na internet. Essa legislação continua em 

vigor, mas caiu em desuso após a institucionalização do Facebook. 

A fábrica de softwares da DTS tem se empenhado no desenvolvimento de 

aplicativos para apoio às atividades operacional e administrativa, dentre esses o QApp, que 

concentra funcionalidades, inclusive de sites e outros aplicativos. O aplicativo entrou em 

operação no final do ano de 2017. Algumas funcionalidades estão em fase de teste ou sendo 

implementadas. Para o policial que atua no policiamento, é possível o acesso aos dados de todas 

as pessoas que foram vítimas ou agentes em ocorrências policiais. No módulo Gestão, o 

aplicativo possibilita aos comandantes de unidades até o nível de pelotão ter acesso ao 

dispositivo operacional lançado e às viaturas empenhadas.  



120 
 

Não há registros na PMMG de quando o WhatsApp começou a ser utilizado, mas 

presumi pela pesquisa de campo que seu uso se intensificou após 2015. Atualmente, essa MS 

tem sido usada como fonte de dados para a comunicação institucional e interna, para cobrir 

lacunas de informação e, principalmente, para o fortalecimento do espírito de corpo no combate 

à criminalidade. Na próxima subseção, apresento detalhadamente como se deu a adoção do 

Facebook pela PMMG. Nas subseções seguintes, detalho o uso do WhatsApp e dos aplicativos 

desenvolvidos especificamente para emprego na segurança pública. 

 

5.2 Adoção do Facebook pela PMMG 

Na Figura 17 sintetizei a discussão conduzida neste item. Nela, procuro retratar a 

organização dos dados sobre o processo de adoção do Facebook pela PMMG obtida por meio 

da análise, apresentando os conceitos de primeira ordem e os temas de segunda ordem (Corley, 

& Gioia, 2004). Essa codificação emergiu dos dados inseridos no Atlas TI, que gerou 

inicialmente 29 códigos vinculados a suas respectivas quotations. Desses códigos, afloraram 

dez conceitos de primeira ordem e quatro temas de segunda ordem retratados em duas 

dimensões agregadas: interação social e imagem institucional. A identificação dessas duas 

dimensões agregadas é coerente com os dados coletados, pois estes são relativos aos 

participantes que atuam na comunicação organizacional e à documentação que trata 

prioritariamente da utilização da imagem institucional. 

Inicialmente, o foco da pesquisa estava centrado no artefato Facebook, na 

perspectiva organizacional de sua adoção e nos responsáveis por sua implementação. Eu 

abordei o campo buscando entender como, para que e por quem foi criada a página para a 

PMMG naquele site de relacionamento, por meio dos dados obtidos na documentação 

(diagnóstico e normas) e nas entrevistas com os policiais que implementaram a página central. 

Em 2015, com a elaboração de um diagnóstico sobre o Facebook, Praxedes (2015) 

pretendeu identificar e examinar as conexões construídas entre a PMMG e a sociedade através 

dessa MS. Os dados utilizados pelo autor foram coletados nas páginas institucionais das 

diversas frações da PMMG presentes no Facebook, considerando o nível de orientação que os 

policiais da unidade receberam para a criação da página. O autor orientou a concepção e o 

gerenciamento das páginas das frações policiais militares integrantes do 11º BPM (em 2012, 

Manhuaçu) e do 6º Comando Regional (em 2014, Lavras). Três grupos de redes foram 

estabelecidos para coleta e análise dos dados: a Rede A, composta por todas as páginas das 
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frações que não receberam orientações; a Rede B, pelas frações do 11º BPM; e a Rede C, pelas 

frações do 6º Comando Regional. 

 

Figura 17: Síntese da análise sobre a adoção do Facebook pela PMMG  
Fonte: Elaborado pela autora segundo Corley e Gioia (2004, p. 184). 

 

Fazendo uso de métricas do método de análise de redes sociais, Praxedes (2015) 

propôs um modelo para o uso das MS na PMMG: a Rede de Colaboração em Segurança 

Pública. A RCSP teria um papel relevante para inserir e potencializar a interação em redes já 

consagradas – como o Facebook, o Twitter, o Swarm, o Instagram, o Waze e o Youtube – entre 

as unidades da PMMG e entre essas e a sociedade. Pude perceber que a proposta apresentada 

para a construção da RCSP passava, em uma primeira etapa, pela estruturação coordenada da 

rede organizacional de MS da PMMG, que possibilitaria o estabelecimento de um ambiente 

favorável à colaboração entre a Polícia Militar e a comunidade (Praxedes, 2015, p. 177).   

Igualmente, os participantes que atuavam na DCO acreditavam que o Facebook 

teria este condão de contribuir para aproximar o cidadão, aumentando a sensação de segurança 

e, por consequência, a credibilidade da PMMG, mesmo diante de situações pouco amistosas do 

cidadão com a polícia no ambiente on-line. 

Tem gente xingando horrores a Polícia Militar ali. Às vezes, a gente orienta. 
Ou desconsidera, se for recorrente essa, como é que fala, essa injúria. A gente 
pega e bloqueia o contato, pra não acessar a página. Porque é recorrente: fala 
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um dia, fala outro, outro, outro. Essa pessoa não está... não está agregando, 
fazendo nada para melhorar o serviço de segurança pública. (PM5).  

Os participantes de outras áreas que não a Comunicação Social também entendem 

que o Facebook é a mídia por meio da qual a instituição deve interagir com a comunidade. 

O Facebook, ele [cidadão] olhando aquilo, se orientando, daquela forma [via 
Facebook] a Polícia Militar se fazendo presente através da educação para 
segurança, dele se sentir seguro, virtualmente seguro. Eu vou passar nessa rua 
porque eu vi que aqui o policiamento é feito, aqui tem blitz, aqui tem operação 
policial. Essa aqui tem uma fração policial. Ah, eu não posso carregar minha 
bolsa assim porque eu vi numa Dica PM publicada no Facebook que essa 
postura, num lugar de grande movimentação, eu estou gerando risco de ser 
vítima do crime. Então, essa ostensividade virtual que eu vejo, num primeiro 
momento, crescendo com o advento da página. (PM5). 

 
Nos contatos telefônicos que realizei para falar com alguns dos implementadores 

do Facebook no 11º BPM, ouvi narrativas de uma interação amigável entre a PMMG e a 

sociedade, inclusive com relatos sobre denúncias recebidas da população que levaram a prisões. 

Também expuseram o compartilhamento de informações e dicas postadas pelo Batalhão e que 

foram bem recebidas pela população local. É importante lembrar que, neste período de 

2012/2014, o Facebook foi uma mídia de grande audiência, mas que vem perdendo público 

desde 2015. A compreensão que formei, em um nível mais imediato de análise, foi de 

proximidade e familiaridade no Facebook entre os policiais e os seguidores das páginas da 

PMMG, até porque vários seguidores do 11º BTL PM e de suas frações possuíam vínculos 

familiares, profissionais ou de amizade com policiais do Batalhão ou de outras unidades, 

segundo os relatos. Pude perceber essa mesma proximidade em relação aos seguidores da 6ª 

Região de Polícia Militar (RPM). 

A informalidade permeou em alguma medida as diversas páginas das frações, uma 

vez que algumas foram criadas a partir do perfil de um militar da unidade e que muitos 

seguidores se relacionavam com os policiais das frações. Praxedes (2015, p. 36) excluiu do 

diagnóstico a análise das páginas “que apresentavam características informais como 

publicações privadas, politizadas, propagandas comerciais, cunho religioso e opiniões pessoais 

dos criadores das páginas”. Essa informalidade e, até mesmo, a criação institucional das páginas 

estavam discordes do Memorando n. 1058 (2008), que trata da utilização de sites de 

relacionamentos. 

Àquela época (2012/2014), os policiais utilizavam o Orkut, e o referido Memorando 

proibia a utilização de imagens institucionais, de viaturas e de militares fardados em qualquer 

meio de divulgação na internet. 
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(...) como forma de disciplinar a utilização da Internet por integrantes da 
Polícia Militar, RECOMENDO: 

a) Fica proibida a utilização de imagens institucionais, de viaturas, de 
militares fardados ou que conduzam ao entendimento de que seja de integrante 
da Polícia Militar, em sites de relacionamentos ou similares, páginas pessoais 
ou empresariais, blogs ou qualquer outro meio de divulgação desenvolvido na 
Internet; 

b) Fica proibido gravar e disponibilizar na Internet, ou permitir que 
terceiros o façam, imagens institucionais (fotos, filmes, etc.), de viaturas, de 
militares fardados ou em trajes civis que permitam a sua identificação como 
policial militar, seja através de celulares ou qualquer outro recurso 
tecnológico; 

c) Fica proibida a divulgação na Internet, de forma não oficial, de 
pessoas presas ou sob custódia da PMMG; 

d) A divulgação de imagens e notícias por intermédio da Internet 
somente deverá ocorrer mediante aquiescência do Comando da Unidade nos 
casos devidamente acompanhados pelo Setor de Comunicação 
Organizacional. (Memorando n. 1058, 2008, pp. 3, 4). 

 
O Memorando n. 1058 (2008) reconheceu, nos artigos 4º, 20, 60, 66 e 67 da 

Resolução n. 3854, de 26 de maio de 2006, a proibição tácita para acesso às mídias sociais 

através dos terminais das seções, por meio de uma interpretação extensiva. Entendo que, nesse 

sentido, também o art. 5º deveria ser citado, por tratar da responsabilização imputada ao usuário. 

A Resolução nº 3854 (2006, pp. 3, 10, 19 e 20), “disciplina o emprego da informática e a 

utilização dos equipamentos e da infraestrutura de Tecnologia da Informação na PMMG”:  

Art. 4° A utilização dos recursos e infraestrutura de TI deve estar relacionada 
a atividade pública prestada pela Polícia Militar, ficando terminantemente 
proibido o seu emprego na execução de tarefas particulares. 
Parágrafo Único Enquadram-se nesta proibição a publicação ou transmissão 
de informações de assuntos não relacionados às atividades de serviço. 
 
Art. 5° É dever do usuário estar ciente do potencial e das possíveis 
consequências da manipulação de informações que acessa e/ou utiliza. 
 
Art. 20 É proibido, sob quaisquer circunstâncias, usar computadores e redes 
da PMMG para difamar, caluniar, injuriar ou molestar outras pessoas. 
 
Art. 60 A disponibilização de um Serviço de Correio Eletrônico visa a troca 
de mensagens contendo assuntos pertinentes às atividades da PMMG. 
 
Art. 66 É vedado o envio e armazenamento de mensagens e arquivos, 
utilizando a infraestrutura de TI da PMMG, que contenham: 
I – material obsceno, ilegal ou antiético; 
II – entretenimentos ou “correntes”; 
III – material preconceituoso ou discriminatório; 
IV – material de natureza político-partidária ou sindical, que promova a 
eleição de candidatos para cargos públicos eletivos, clubes ou associações; 
V – assuntos ofensivos; 
VI – anúncios publicitários; 
VII – músicas, vídeos ou animações que não sejam de interesse específico 
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do trabalho; 
VIII – programas de computador que não sejam destinados ao desempenho de 
suas funções, que possam ser considerados nocivos ao ambiente de TI, que 
não sejam licenciados e aqueles que não sejam autorizados para utilização na 
infraestrutura de TI da PMMG. 
 
Art. 67 É permitida, ao usuário, a participação em Listas de Discussão de 
assuntos relacionados exclusivamente ao interesse do trabalho. 

No entanto, nem essa legislação restritiva foi capaz de impedir a inserção da PMMG 

nas MS, ainda que de maneira não oficial. Tanto a criação da conta no Twitter quanto do 

perfil/Fanpage no Facebook foi empreendida sem um consentimento formal da organização, 

nos moldes dos intraempreendedores citados por Mergel e Bretschneider (2013) e por Meijer 

(2014), o que motivou inclusive ameaças de punição caso a página não fosse retirada do ar.  

E aí veio um comunicado para que eu me apresentasse ao Diretor de 
Tecnologia e Sistemas, naquela oportunidade, que acompanhava tudo. E aí 
ele, simplesmente, foi muito simpático comigo, me dando uma ordem, 
categórica, de: encerra isso, porque você está violando norma interna que não 
lhe dá autonomia, direito, responsabilidade, de criar essa ferramenta. Eu tentei 
argumentar sobre a tentativa de tentar acompanhar, e o sonho era, justamente, 
o passo seguinte, o Facebook. Misericórdia! Eu saí escorraçado.  

 
As MS sofreram também uma forte rejeição interna, principalmente dos oficiais 

superiores (PM1, PM4, PM7 e PM8). Até na Quinta Seção do Estado Maior, responsável pela 

implementação do projeto, houve resistências. “Ele falou assim: eu sou contra o Facebook. Eu 

acho que não deve permitir. E hoje ele acha uma ferramenta fantástica. Então, nós fomos 

doutrinados para isso, para ser fechado. Para ser aquartelizado” (PM1). A opinião corrente na 

PMMG era de que o efetivo na rua seria reduzido, para que os policiais ficassem nos quartéis 

“fazendo respostinhas para as pessoas” (PM8). Mas, sobretudo, “a pergunta crucial da época, 

que continua até hoje: como isso aí reduz a criminalidade? Se você não conseguir, 

cientificamente, me responder, não use isso” (PM8). Igualmente, os riscos à segurança pessoal 

e institucional e os desvios cometidos por policiais nas redes sociais faziam parte do repertório 

de resistência à adoção da MS, o que vai ao encontro dos estudos elaborados por policiais 

(Oliveira Neto, 2013) sobre o tema e, principalmente, das entrevistas realizadas em 2017.  

Um crescimento significativo de seguidores, os resultados obtidos com a Fanpage 

em pouco mais de um mês no ar e o recebimento do selo de verificação azul do Facebook, 

comprovando a autenticidade e integridade da página, foram determinantes para a obtenção do 

reconhecimento oficial, tanto da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado quanto do 

Comando Geral da PMMG (PM1, PM2, PM3, PM4 e PM8). Oficialmente, a PMMG se inseriu 
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no ambiente das MS no dia primeiro de março de 2013, através de um comunicado do 

Comandante Geral na Intranet a todos os integrantes da organização, destacando o uso do 

Facebook como um “meio de potencializar e incrementar o relacionamento com o público 

externo, além de estreitar ainda mais as relações com o público interno” (Oliveira Neto, 2013, 

p. 31).  

Em 2014, a PMMG alterou a estrutura da área de comunicação social instituindo, 

no nível tático, a Diretoria de Comunicação Organizacional (DCO), na qual havia uma seção 

de Relacionamento com o Cidadão que possuía, entre outras, a competência de gerenciar a 

interação com o cidadão por meio das mídias sociais. Até então, a coordenação e a orientação 

nessa área eram competência da Quinta Seção do Estado Maior (PM5), no nível estratégico.  

O Memorando nº 010.2 (2016) estabeleceu a criação de uma página no Facebook 

para cada um dos 853 municípios de Minas Gerais, formalizando a instituição da Rede de 

Colaboração de Segurança Pública, proposta por Praxedes (2015), como forma de construir 

uma estrutura básica de conexão entre os municípios, de modo a incrementar a reputação virtual 

da PMMG nas questões de segurança pública. Esse documento determinou como as páginas 

deveriam ser construídas, criando um padrão visual, e como as conexões básicas entre as frações 

seriam estabelecidas, mas não normatizando o conteúdo das publicações. Aliás, não há nenhum 

documento que estabeleça as políticas e o treinamento para o uso das mídias sociais na PMMG, 

o que dificulta uma maior interação e o gerenciamento da RCSP. 

Sentia falta de um norte para elaborar o conteúdo das postagens e como lidar 
com a ferramenta. Reconheço que, mesmo havendo uma diretriz, o conteúdo 
das postagens e respostas aos comentários podem mudar em razão da forma 
como o policial pensa. A diretriz pode contribuir, mas pode engessar também. 
(PM2). 

 
 As idiossincrasias das 853 frações onde a PMMG atua justificam o não 

estabelecimento de diretrizes prescritivas quanto à periodicidade e ao conteúdo postado (PM5). 

Apenas uma página central não conseguiria retratar a diversidade de um estado com as 

dimensões territoriais de Minas Gerais, e um direcionamento sobre o que e quando postar não 

permitiria às frações se dirigirem aos cidadãos com a linguagem própria da localidade: “Uma 

decisão que eu tomo em Janaúba, por exemplo, se eu tomar a mesma decisão em Poços de 

Caldas, a receptividade daquele cidadão pode não ser a mesma, e vice-versa” (PM5).  

Na PMMG, optou-se por orientações gerais com foco no comprometimento que o 

uso indevido dessas ferramentas tecnológicas pode trazer ao serviço, principalmente se usadas 

para fins pessoais. Mergel e Bretschneider (2013, p. 397) afirmam que “as organizações que 
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aplicam normas de TIC altamente prescritivas não só ditarão a gestão dos recursos de TIC, mas 

também prescreverão quais as aplicações que são aceitáveis, em vez de permitir uma maior 

experimentação”. É inconteste que o Facebook na PMMG vem sendo usado pelas frações de 

polícia em conflito com as normas proibitivas (Resolução n. 3854, 2006; Memorando n. 1058, 

2008), embora com o respaldo do Memorando nº 010.2 (2016). 

Em igual sentido, o Memorando nº 5188.2 (2015, p. 2) orienta sobre o uso das 

tecnologias móveis durante o serviço policial militar, estipulando orientações gerais de como 

essa utilização deve se dar: “policial militar durante o serviço deve obedecer a parâmetros bem 

estabelecidos de conveniência, segurança, ética e disciplina militar, tudo para não comprometer 

a qualidade na prestação do serviço à comunidade”. Observa-se novamente a preocupação com 

os desvios de atenção e riscos que o uso dessas ferramentas tecnológicas pode trazer ao serviço, 

se usadas para fins pessoais. Não só os desvios de atenção, mas também os riscos de reputação 

são preocupações na polícia inglesa. Crump (2011) relata que as forças policiais daquele país 

têm protocolos em vigor exigindo que os oficiais sejam orientados sobre os riscos que suas 

postagens podem trazem à polícia, além de se reservarem o direito de intervir para remover 

conteúdo que está em desacordo com a política corporativa: “Os oficiais são lembrados da 

necessidade de proteger a reputação de sua força e de não dizer qualquer coisa que não seria 

dito em uma reunião pública” (Crump, 2011, p. 24). 

Na PMMG, a busca por mais participação da comunidade em assuntos de segurança 

pública, nos idos dos anos 90, deu início a variadas modalidades de práticas policiais orientadas 

para a prevenção e solução de problemas a partir de ações locais, fundamentadas na filosofia 

da polícia comunitária. Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP) 

representaram uma dessas práticas. Em dia, horário e local previamente combinados, um 

policial que atuava na região se fazia presente para discutir questões de segurança com as 

pessoas que comparecessem à reunião. Para que houvesse um maior número de participantes 

nessas reuniões, o Comandante da Companhia (Cmt de Cia) realizava uma significativa 

mobilização utilizando diversos meios de comunicação, nem sempre exitosa. Segundo um 

participante, ele deixou de ser refém dessa situação com o Facebook. “E ali [reuniões 

presenciais] somente essas pessoas participam, então, a mobilização comunitária através do real 

ela é muito limitada na nossa sociedade, na nossa realidade social. O Facebook ele ofereceu 

isso, um número muito grande de pessoas” (PM5).  

Sob essa ótica, a página no Facebook da PMMG divulgaria para a comunidade dicas 

de segurança, ocorrências e informes de interesse da instituição, inclusive a agenda de reuniões. 



127 
 

Aplicadas dessa forma e nesse contexto, as MS funcionam apenas como mais um canal de 

transmissão institucional, para os quais os cidadãos são vistos como audiência para informação 

governamental (Mergel, 2012, 2014; Meijer & Thaens, 2013), enquanto as reuniões 

comunitárias representariam espaços de participação e debate para o cumprimento de 

formalidades (Omanga, 2015). No entanto, como é possível saber, através da página, as reais 

necessidades da comunidade? 

As barazas relatadas por Omanga (2015) e o papel de seus chefes locais se 

assemelham, em alguma medida, ao papel do Cmt de Cia e das reuniões do CONSEP, nas quais 

a presença popular é pouco representativa e que quase sempre conta com os mesmos 

participantes (PM5). No caso do Quênia, a rede construída através do Twitter possibilitou ao 

chefe local reduzir a frequência e o conteúdo transmitido nas reuniões presenciais, pois os 

tweets alcançavam mais pessoas com mais rapidez e eficácia do que as reuniões físicas de 

baraza (Omanga, 2015, p. 14). Além disso, cumpria-se o papel de encontros on-line para 

estabelecer consensos proforma, ao invés de favorecer o debate, tal como ocorre nos grupos de 

WhatsApp das Redes de Vizinhos Protegidos (RVP).  

Essa Rede (RPV) foi um programa instituído na PMMG em 2004, a partir da 

mobilização de moradores, promovida por policiais, para que se envolvessem nas questões 

locais de segurança, por meio do fortalecimento dos vínculos entre vizinhos e entre estes e a 

Polícia, reforçando as relações de confiança e reciprocidade. Com a disseminação do uso do 

WhatsApp, as redes de proteção foram transferidas para os grupos constituídos neste aplicativo.  

Também Davis, Alves e Sklansky (2014, p. 2) entendem que: 

A MS é um meio de comunicação e conversação, que sempre esteve no centro 
do policiamento. As MS também se baseiam nas comunidades e podem ajudar 
a construí-las. A promessa das mídias sociais para o policiamento não é 
transformar ou aumentar o trabalho da aplicação da lei, mas enfatizar a 
profunda conexão com a comunidade, que sempre foi o foco de um bom 
trabalho policial. 

 
  Há alguns desafios a serem vencidos para se institucionalizar estruturadamente, 

no ambiente randômico e quase sem regras da internet, uma rede de MS em uma organização 

de segurança pública, como pretendeu Praxedes (2015). Paradoxalmente, o maior deles talvez 

seja a interação social entre a PMMG e a comunidade. As questões da credibilidade da polícia, 

da transparência das suas atuações e da sua legitimidade junto à comunidade são empecilhos 

para que essa interação ocorra (Oliveira Júnior, 2011; Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015). 
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5.2.1 A Dimensão Interação Social 

A dimensão Interação Social vai ao encontro dos achados na revisão de literatura: 

as características do Facebook contribuem para a utilização dessa ferramenta tecnológica no 

policiamento comunitário (Sachdeva & Kumaraguru, 2015, 2016; Davis, Alves, & Sklansky, 

2014; Beshears, 2017) e na comunicação organizacional (Brainard & Edlins, 2015), 

concordando igualmente com as ideias apresentadas por Praxedes (2015) em seu diagnóstico, 

com as propostas da IACP (2011) e com os estudos que buscaram verificar o potencial das MS 

para fortalecer a imagem institucional (Schneider, 2016).  

Mergel (2012, 2014) relata a expectativa de ampliação da visibilidade das ações 

governamentais com o uso das MS, o que, no caso da polícia, segundo Meijer e Thaens (2013), 

traz a promessa de um aumento de eficácia e legitimidade para as atuações policiais. Espera-se 

também mais participação e engajamento com o público, apostando em um aumento da 

confiança e na decorrente redução do crime (Brainard, & Edlins, 2015). Para os participantes 

PM1 e PM4, o Facebook seria uma ferramenta a partir da qual a PMMG poderia interagir mais 

com o cidadão. Vimos, na revisão de literatura, que essa era também uma expectativa das 

associações policiais e de chefes de polícia (Crump, 2011; IACP, 2011), mas as pesquisas 

revelaram uma baixa interação entre os usuários e a polícia, como já ocorre com as mídias 

tradicionais (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015). 

 É preciso lembrar que há óbices para que essa interação entre a polícia e a 

comunidade ocorra. Primeiro, o volume de informação é elevado, e tanto monitorar quanto 

responder aos seguidores implica um acompanhamento diário de 24h. Os participantes PM2, 

PM3, PM4 e PM5 relataram que havia denúncias graves ou solicitações de providências 

policiais postadas no Facebook que careciam de serem encaminhadas a outros setores 

competentes. Outras postagens colocavam em risco a segurança do seguidor da página, como 

os casos de denúncia de pontos de tráfico.  

Um segundo óbice está relacionado à qualificação do pessoal. É necessário estar 

capacitado e treinado para trabalhar com as MS, afinal, não se trata de perfil pessoal, no qual 

se podem cometer erros crassos de português, postar emojis e expressões do tipo “hahahaha”, 

“kkkkk” (PM4). Além disso, os casos urgentes e graves repassados a outros setores necessitam 

de um acompanhamento para saber se foram realmente atendidos. Trottier (2012), analisando 

o monitoramento de MS em 13 países da União Europeia, relatou as dificuldades para se 

manusear o volume de dados disponíveis nas MS e de se conseguir pessoal qualificado para tal.  
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Há que se acrescentar, em terceiro lugar, a baixa confiança na polícia (Oliveira 

Júnior, 2011; Crump, 2011), uma vez que a confiança é considerada um dos principais 

indicadores de legitimidade. A melhoria da legitimidade é um dos focos para o emprego das 

MS no setor público (Mergel, 2012, 2013 e 2014) e pela polícia (Grimmelikhuijse & Meijer, 

2015), pois acredita-se que essas ferramentas contribuam para a interação e o engajamento com 

a comunidade (Davis, Alves, & Sklansky, 2014) e para o fortalecimento da imagem 

institucional (Schneider, 2016).     

 

5.2.2 A Dimensão Imagem Institucional 

Também a dimensão Imagem Institucional é citada na revisão de literatura como 

um dos atributos da organização que podem ser beneficiados com o uso das MS para tornar 

órgãos governamentais mais transparentes e responsivos (Crump, 2011; Mergel, 2012 e 2014; 

Meijer & Thaens, 2013; Davis, Alves, & Sklansky, 2014). Nas entrevistas, essa dimensão foi 

destacada nas narrativas, ressaltando a importância das MS para demonstrações de eficácia e 

legalidade da atuação policial, o que garantiria à PMMG uma imagem de polícia atuante e 

zelosa com os preceitos legais. Isso porque as MS permitem à Polícia Militar destacar seus 

próprios sucessos, ao contrário das mídias tradicionais de notícias, que tendem a se concentrar 

nos erros e falhas das atuações policiais (PM4 e PM5).  

Um dos participantes narrou a importância dos registros que foram feitos durante 

as manifestações em 2013 e da posterior divulgação dessas gravações pela PMMG, inclusive 

em mídias televisivas. Em muitos casos, esses registros são usados para demonstrar que houve 

uso comedido da força ou para justificar a atuação policial adotada. “Porque a acusação, lá na 

Audiência Pública e, consequentemente, no Ministério Público, é por que que a PM não fez a 

intervenção e evitou aquela depredação, aquele rastro deixado na Antônio Carlos, acho que na 

última manifestação”. Para esse participante, o fato de a PMMG ter gravado como se deu toda 

a manifestação possibilitou à instituição mostrar que uma intervenção policial, naquele caso, 

seria mais nefasta à vida das pessoas do que foi ao patrimônio que terminou danificado.  

De alguma forma, todos os participantes, nesta fase e nas posteriores, mencionaram 

a importância das MS para a visibilidade das ações policiais nas quais estão incontestes para os 

participantes as demonstrações de eficácia e legalidade. “Com o Facebook, com essa 

oportunidade de atingir esse número maior de pessoas do que com os portfólios naturais da 

Polícia Militar, a gente consegue dar credibilidade na informação. A gente consegue ter a nossa 

própria fonte e dar informação” (PM5). Há uma convicção de que a comunidade irá dar uma 
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maior credibilidade às informações postadas pela polícia do que pela mídia tradicional (PM1, 

PM4, PM5 e PM8).  

Os dados revelam que a interação social buscada através do Facebook foi, e 

continua sendo, mais uma estratégia de marketing visando fortalecer a imagem institucional. 

Isso pode ser constatado na Resolução n. 4481, de 14 de julho de 2016, que traz os Planos 

Táticos 2016-2019 da PMMG. O Plano relativo à Comunicação Organizacional estabelece 

como objetivo para a DCO a implementação da RCSP, à qual se atribui a possibilidade de maior 

acesso junto à sociedade e uma “interação franca e transparente”. Entretanto, a PMMG não 

responde às participações que se dão através das postagens, e os fóruns se desenvolvem somente 

entre os seguidores. Acredito que isso se dê em razão da própria finalidade estabelecida para o 

Facebook: conexão entre munícipes mineiros e polícia para incrementar a reputação virtual da 

PMMG nas questões de segurança pública. As postagens dos vídeos institucionais de atuações 

policiais, a demonstração numérica dos resultados obtidos e as fotos de policiais e das diversas 

unidades com o slogan “Cultivando valores, para melhor proteger você” atestam a promoção 

da reputação institucional. Na próxima seção, apresento os dados que contribuíram para atingir 

o objetivo proposto nesta tese.   

 

5.3 Como e para que as mídias sociais são empregadas no policiamento 

Mesmo com a ampliação do foco da pesquisa, eu prossegui entrevistando policiais 

que atuavam no nível tático (responsável por criar as condições para que as metas estabelecidas 

no nível estratégico sejam operacionalizadas), por entender que eles possuem uma visão mais 

ampla tanto do nível estratégico quanto do nível operacional. Eu reiniciei as entrevistas na DInt 

e, por conseguinte, a análise desses novos dados. Na PMMG, sempre foi atribuído a esse setor 

e a seus policiais um maior distanciamento dos demais integrantes da corporação, por atuarem 

no levantamento e monitoramento de informações. Ainda assim, a DInt foi o setor que indicou 

o maior número de policiais para serem entrevistados em 2017: oito.  

As perguntas do roteiro semiestruturado de entrevista possibilitaram aos 

participantes avaliar a existência de um período antes e um período depois das MS para a 

PMMG. Os policiais também responderam a questões sobre o emprego desses artefatos 

tecnológicos em um contexto mais amplo (instituição) e em outro próximo (entre colegas de 

profissão e por ele). Na análise desses dados, distingui trechos em que os conceitos de primeira 

ordem (Corley & Gioia, 2004) eram similares aos ressaltados na seção 5.2 – como se pode 

observar na comparação entre as Figuras 14 (p.100) e 15 (p.112), motivo pelo qual não os 
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evidenciei novamente na análise nesta seção –, especialmente os conceitos referentes a: i) 

resistências internas à adoção e ao emprego das MS; ii) riscos às seguranças pessoal e 

institucional; iii) visibilidade para as ações policiais; e iv) demonstração de eficácia e legalidade 

da atuação policial.  

 Logo no primeiro bloco de entrevistas realizadas na DInt, pude identificar que as 

competências organizacionais da diretoria em que o participante é lotado eram utilizadas como 

uma espécie de lente durante a entrevista para narrar sua percepção do uso das MS na PMMG. 

Neste sentido, tendo como uma de suas principais atividades a mineração de dados para análise 

de contextos e produção de informação, foram destacados nas entrevistas temas relacionados a 

certificação e segurança dos dados transmitidos, com críticas às notícias falsas, em alguns casos 

retransmitidas pelos próprios policiais.   

Hoje você veicula uma mensagem no WhatsApp, aí ninguém sabe se é 
verídica, se não é. (...). E, às vezes, a falta dessa certificação complica, porque 
você vai multiplicando essa mensagem. Se for uma mensagem inverídica, 
pode acarretar... vamos supor, surge uma mensagem que o cidadão cometeu 
tal crime. Vai uma viatura lá e prende o cidadão, sendo que não foi ele que 
cometeu o crime. Às vezes, essa repercussão gera consequências que pode ser 
negativa. (PM16). 

Além dos desgastes para a imagem institucional ligados a ilegalidades e ao 

desperdício de recursos, esse tipo de notícia traz uma sobrecarga de trabalho para as unidades 

operacionais, que necessitam averiguar o fato; e para a DInt, que precisa certificar a informação 

para evitar apreensão entre os policiais e a população. O participante PM12 narrou o fato de um 

vídeo veiculado nas redes de WhatsApp da PMMG, no qual cinco jovens com armas de fogo 

usavam drogas e ameaçavam a população. Depois da comoção inicial, pois acreditava-se que o 

vídeo teria sido gravado na cidade de Belo Horizonte, descobriu-se que o fato havia se dado 

dois anos antes no agreste de Pernambuco e que os jovens estão presos. Em situção análoga, 

houve casos de vídeos gravados em outros países que necessitaram de certificação (PM28). 

Porque essas informações também que chegam online, elas podem ser falsas. 
Podem ser mentirosas. Existe um problema sério de referência com relação a 
essas mensagens, principalmente no WhatsApp, de espaço e de tempo. Nem 
sempre aquilo que é falado que acontece em determinado local aconteceu 
naquele local. E nem sempre aquilo que se é falado que aconteceu em 
determinado tempo, ontem, esse ano, dia tal, foi exatamente nessa data ou 
nesse ano. (PM28). 

As finalidades/competências e os temas evidenciados nas demais diretorias são 

apresentados no Quadro 22. Outro ponto que me chamou a atenção, ressaltado por diversos 

participantes, foi a necessidade e importância do emprego do WhatsApp na atividade 
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operacional para auxiliar a tomada de decisão local, cobrindo lacunas de informação. Para 

alguns participantes, o uso do celular próprio supre a falta de meios e de acesso à comunicação 

via rádio ou internet no policiamento, além de liberar as linhas do número de emergência 190 

e da rede rádio com consultas que são realizadas pelos policiais através dos aplicativos de 

segurança pública ou via WhatsApp (PM16, PM18 e PM26). O participante PM18 ressaltou a 

redução de custos com comunicação (tablet, celulares, notebook, rádios e internet) para a 

PMMG na atividade operacional após a disseminação dos smartphones, que substituem vários 

meios de comunicação simultaneamente.   

 
Diretoria 

 

 
Finalidade/Competência 

 
Tema identificado 

Comunicação 
Organizacional 

Identidade e imagem organizacional. Imagem da instituição e 
interação com a comunidade. 

Tecnologia e 
Sistemas 

Prover para toda a PMMG TIC com 
confiabilidade, segurança e alta 
disponibilidade, para que a organização 
tenha sua capacidade de atendimento 
otimizada. 

Emprego da tecnologia para a 
tomada de decisão preventiva e 
repressiva. 

Apoio 
Operacional 

Responsável pelas atividades operacionais, 
de cunho preventivo e reativo, ressalvadas as 
recomendações técnicas de meio ambiente e 
trânsito. 

Coordenação e controle. 

Inteligência 

Avaliar conjunturas, cenários, identificar 
temas ou áreas de conflitos (reais ou 
potenciais) para estabelecer melhores 
condições no processo decisório, por meio 
da produção do conhecimento, seja de 
natureza política, estratégica ou tática. 

Certificação e segurança dos 
dados.  

Corregedoria de 
Polícia Militar 

Exercer as atividades de correição, de 
controle interno, transparência, 
accountability, elaboração doutrinária, 
apurando responsabilidades que envolvam 
integrantes da PMMG. 

Responsabilização e risco para 
segurança pessoal e institucional. 

48º BPM 
Batalhão responsável pelo policiamento das 
cidades de Ibirité, Sarzedo, Mário Campos e 
Brumadinho. 

Prestação de serviço e interação 
com a comunidade. 

Quadro 22: Relação entre finalidades/competências e os temas mais frequentes por setor 
Fonte: Elaborado pela autora. As competências foram descritas a partir da Resolução n. 4481, de 14 de 
julho de 2016, à exceção do 48º BPM. 
 

Quando me aproximei do policiamento usando a lente da prática, ou seja, das 

atividades que adquirem significado no contexto de ação situada nas interações, tais como os 

deslocamentos nas viaturas de supervisão e o patrulhamento geral e de trânsito, as blitz de 

trânsito, o envolvimento com a comunidade nas Bases Comunitárias e na patrulha de prevenção 

de combate à violência doméstica, me deparei com significações similares que me levariam a 
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conceitos de primeira ordem e a temas de segunda ordem que emergiram dos dados coletados 

entre os policiais das diretorias. Entretanto, entre os policiais do 48º BPM, algumas 

significações foram estabelecidas de forma ampliada ou, em alguns aspectos, diversa dos 

conceitos anteriores. Para ilustrar, esclareço exemplificando com as significações identificadas 

no tema fonte aberta de dados, no subitem 5.3.1. 

Os achados resultantes da análise dos dados coletados no 48º BPM revelaram que 

os policiais que atuam nas ruas reconhecem a importância das MS enquanto fonte aberta de 

dados. Identicamente ao que verifiquei junto aos policiais que servem nas diretorias, os 

participantes do 48º BPM falaram sobre os riscos com a segurança pessoal nas redes de 

WhatsApp, “porque nesse ambiente virtual eu entro com qualquer nome, apelido. Eu já 

presenciei isso em grupos de pessoas que não são policiais estarem dentro de um grupo e 

obtendo informações que, em tese, seriam coisas entre nós”. Porém, uma nova narrativa entre 

os policiais do 48º BPM foi recorrente: a desatenção ocasionada pela frequência de consultas 

ao celular coloca em risco a segurança do policial e dos demais que estão na ocorrência. Um 

participante relatou a importância de os policiais que atuam em supervisão orientarem e 

fiscalizarem o uso correto do smartphone.  

Inclusive, a tropa não aceita. Eu percebo que, quando tem um militar, o militar 
mexe muito no WhatsApp, o pessoal: o cara só fica no WhatsApp. A gente 
cobra muito isso da gente, questão dessa postura. Poxa, quer mexer, não tem 
problema, mas olha a hora. É o bom senso. Será que na hora de um 
patrulhamento, uma abordagem, é hora de mexer no WhatsApp? Então a gente 
percebe muito isso. WhatsApp não, qualquer mídia, né? Eu percebo que a 
Polícia tem essa preocupação, inclusive os militares mesmo. O pessoal 
preocupa: Fulano de Tal mexe no celular demais. Acho isso positivo. 

 
Nas situações em que realizei observação participativa nas viaturas de 

patrulhamento, o uso do celular foi condizente com o contexto. Os policiais se voltam para os 

smartphones nas paradas para refeição, ou quando desembarcam por algum motivo. Ocorreu 

de um policial da guarnição receber uma mensagem solicitando ou repassando informações; ou 

de alguém da guarnição fazer o mesmo em relação a outros policiais, até de outras unidades. 

Entendo que, de alguma maneira, minha presença na viatura inibia o uso indiscriminado do 

celular. Observei o uso indevido apenas no caso de uma blitz com um número maior de 

policiais, na qual havia policiais do trânsito e do Grupo Especializado em Prevenção 

Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR); os policiais que estavam mais à frente, para o caso 

de algum veículo tentar fugir da blitz, se mantiveram grande parte do tempo ao smartphone. 

Esse fato também foi narrado por um participante.   
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Se você pega um militar distraído, você tem que ir lá e chamar a atenção dele. 
Se está fazendo uma blitz, às vezes, já aconteceu comigo do próprio militar 
que estava na segurança da guarnição distraído na rede social. Vai lá e chama 
a atenção da pessoa. Você tem que chamar a atenção. (PM31). 

Nessa blitz, eu me mantive um pouco afastada para melhor verificar a atuação dos 

policiais e o uso dos celulares. Os policiais diretamente envolvidos na abordagem utilizavam 

seus celulares para consultas sobre os motoristas e os veículos e, mesmo assim, se mantinham 

atentos ao serviço.  

O comando do 48º BPM incentiva e recomenda a realização de blitz como uma 

estratégia operacional. Todos os dias em que estive em observação direta na unidade, houve 

blitze em pontos diversificados. Os aplicativos desenvolvidos para segurança permitem que as 

blitze sejam mais efetivas. Quando a blitz objetiva apenas a verificação da documentação do 

veículo, um policial se posta a uma distância maior do ponto onde o veículo abordado deverá 

parar. Ele e/ou um outro policial a seu lado conferem a placa em um dos aplicativos, Sinesp, 

Telegram (Placabot) ou QApp, e verificam se há pendências na documentação ou queixa furto 

em aberto. Se não há, o veículo nem é parado, apenas reduz a velocidade para passar pela blitz 

e é liberado. Nos casos de blitze para busca em veículos e em pessoas, os carros e motos são 

parados aleatoriamente com prioridade para aqueles que se encontram com pendências na 

documentação ou que possuem queixa furto. Durante as blitze, conversei com alguns policiais 

e eles foram incisivos em afirmar que hoje é “praticamente impossível” trabalhar sem um 

smartphone conectado à internet. Não só para consultar as pendências de veículos e pessoas 

abordadas, mas também para informar-se sobre dúvidas em relação a legislação ou atuação em 

uma situação específica.  

Eu acho que é bem diferente de você trabalhar sem [smartphone]. Por 
exemplo, já teve caso que eu tava [em uma abordagem] e o cara me questionou 
uma lei. Só que por exemplo, eu sou soldado, não sou formado em direito, sou 
formado em TI. Então não sou conhecedor de todas as leis, as leis que eu vi 
foram no curso e ele questionou uma lei que eu não tinha conhecimento. 
Imediatamente eu já pesquisei. Eu falei para ele, eu não tenho conhecimento 
desta lei, eu vou pesquisar. (PM33). 

 
Verifiquei ainda que não se trata de uma questão geracional. É inconteste que os 

policiais que ingressaram em 2016 têm maior habilidade para lidar com essas ferramentas, mas 

todos os que estão no policiamento, independentemente da data de ingresso na PMMG, são 

instados a utilizar as MS. Engana-se quem pensa diferente. “Mas eu tenho certeza que mesmo 

se eu estivesse à frente de uma unidade operacional, a mídia ela não teria influenciado o meu 

comportamento” (PM25). 
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Entretanto, os policiais que entraram para a PM até o final dos anos 90 parecem ter 

maiores dificuldades para o usar o celular e também o computador da Base Comunitária. Em 

observação em uma Base Comunitária (BC), estive com um participante que desempenha um 

forte trabalho comunitário junto aos comerciantes e moradores. Ele me relatou que não faz uso 

dos aplicativos no celular, mas que, quando precisa de algum dado, realiza consultas no 

computador da BC. Pedi a ele que verificasse os dados do meu veículo, mas aguardamos por 

mais de 15 minutos e ele não conseguiu logar o computador. Ele me disse que, quando isso 

acontece, pede apoio ao outro policial que atua com ele em dupla na BC ou solicita apoio de 

uma moto patrulha (MP) ou, ainda, em último caso, faz contato com o Batalhão.    

 Para ilustrar o quão essencial é o smartphone no policiamento, um participante 

relatou sua experiência em trabalhar durante uma semana sem o celular. O aparelho desse 

policial foi danificado durante uma perseguição a um suspeito que havia se evadido. “Nessa 

semana que eu fiquei sem o celular, eu acho que é bem diferente, porque o meu parceiro tinha 

e eu não. Tudo que a gente abordava, ia pesquisar, fazer uma ligação, eu precisava dele. Então 

eu fiquei dependente do meu parceiro” (PM33). Para esse participante, hoje não é mais possível 

trabalhar sem celular, a não ser que você conte com o celular do parceiro; mas isso limita a 

atuação em dupla porque há situações em que é necessário o uso simultâneo dos celulares dos 

dois policiais, para consulta de veículo e de mandado de prisão, por exemplo. Alguns policiais, 

inclusive, fazem anotações, possuem seus bancos de dados e elaboram o relatório de atividades 

pelo celular (PM30, PM33 e PM34). 

Com os dados da análise realizada nesta fase, pude estabelecer dez conceitos de 

primeira ordem e cinco temas de segunda ordem. A partir desses conceitos e temas, foi possível 

compreender e explicar que as MS são empregadas no policiamento como fonte aberta de dados, 

para: i) comunicação institucional; ii) comunicação interna; iii) redução das lacunas de 

informação; e iv) fortalecimento do espírito de corpo. Também as dimensões agregadas imagem 

institucional e combate à criminalidade revelam a finalidade do emprego das MS no 

policiamento. Demonstrei esses resultados na Figura 18. 

A seguir, detalho os resultados dos temas de segunda ordem que contribuíram para 

que eu respondesse à questão de pesquisa. Na subseção 5.3.1, explico a maneira como as MS 

são utilizadas. Nas demais subseções, esclareço a finalidade do uso no policiamento na PMMG. 
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Figura 18: Síntese da análise sobre como e para que as MS são empregadas no policiamento 
Fonte: Elaborado pela autora segundo Corley e Gioia (2004, p. 184). 
  

 

5.3.1 O emprego das mídias sociais como fonte aberta de dados  

A velocidade de processamento e o acesso a um grande volume de dados estão entre 

as qualidades mais citadas quando os participantes foram questionados sobre o antes e o depois 

das MS na PMMG. “Não há algo institucionalizado, para falar assim: esse foi o marco divisor 

do não havia, passou a haver agora. A PM começou a perceber que o acesso às informações era 

muito mais fácil, ágil e inteligente através de redes sociais” (PM9).  

O manuseio fácil e o amplo alcance também foram características destacadas nas 

entrevistas e, em conjunto com a rapidez e a quantidade de dados transmitidos, contribuem 

significativamente nas atuações. Esses atributos das MS definem a eficácia na resposta policial. 

“O que antes demorava um largo espaço de tempo para ele [policial] tomar conhecimento... 

agora é imediato. Agora, surgiu o fato ali, já lança aquilo ali” (PM9). A velocidade com que a 

informação chega e é trabalhada determina o sucesso ou o fracasso de alguma medida (PM9). 

Essa  narrativa foi frequente nas entrevistas: podemos chegar mais rápido e assim prender mais 

infratores. Em alguns casos, são necessários poucos compartilhamentos e troca de informações 

para que o plano de bloqueio e interceptação seja acionado, o cerco feito e o suspeito do crime 

preso.  
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Uma situação de um crime que acontece em determinado local, a gente já 
passa aquela informação de imediato. Aconteceu esse crime, assim, assim, 
assado, em tal local. Esse cidadão saiu, pegou a avenida tal, número tal. Às 
vezes, aquela pessoa que está ali pega aquela mensagem, já tem a foto, às 
vezes já tem o carro. (PM10). 

 
O participante PM18 comparou o acesso e a retransmissão de dados e informações 

em uma situação de emergência através do Centro de Operações Policiais (COPOM), 

responsável pela gestão das ligações recebidas pelo 190 e por meio das MS. Segundo ele, no 

190 uma pessoa atende e tenta entender o que está acontecendo. Aí, então, são registradas as 

informações que posteriormente serão repassadas para o rádio operador que retransmite a 

solicitação para os policiais que estão nas ruas. No “WhatsApp nós temos acesso simultâneo. 

Eu não replico aquela gravação com a atendente do COPOM para eu passar para meu colega 

ou para passar na rede rádio. Eu vou ter que repetir tudo aquilo que foi me passado pelo colega. 

Então, é muito devagar” (PM18). Outro participante, que relatava como é feito o levantamento 

de dados pelos policiais nas sedes de unidade e nas Bases Comunitárias, afirmou que “o policial 

não quer mais sentar na mesa dele, abrir um computador, verificar, puxar nome. Ele não quer 

no computador, ele quer no smartphone dele” (PM12).  

Em outras narrativas, pude constatar como a demora na obtenção de dados pode 

impactar a atuação policial,  

porque os militares, a gente vê uma dificuldade grande, na ponta da linha, de 
ter algumas respostas, consultas de nomes, placas de carro fora do nosso 
estado, mas é uma dificuldade e demora. Hoje não dá pra demorar com 
informação hoje chegando tão rápido. Como pode o militar ficar na ponta 
esperando 10 minutos por uma informação importante. Não pode ser assim. 
(PM18). 

 
O participante relatou as dificuldades para ter acesso aos dados do Programa Celular 

Seguro, lançado pelo 48º BPM. Neste programa, o cidadão cadastra o International Mobile 

Equipment Identity (IMEI) de seu celular em um banco de dados administrado pela PMMG. O 

número é único, somente aquele celular tem essa combinação. Caso o celular seja roubado, ele 

pode ser localizado através do IMEI registrado. “Então, eu ministro palestra em escola, 

associação comunitária, orientando a pessoa a fazer o seu cadastro no Celular Seguro, que a 

pessoa cadastra o IMEI” (PM31). Ocorre que o IMEI ainda não está disponível para consultas 

via smarthphone, e os policiais dependem do operador da Sala de Operações da Unidade (SOU) 

para verificar o número do IMEI.   

Quando a viatura aborda um indivíduo na rua, pega o celular e consulta pelo 
IMEI se o celular é roubado ou não, o que acontece, às vezes, como nós temos 
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um militar só ou dois na SOU, o que acontece? Ele fica sobrecarregado. Então, 
você não consegue consultar o IMEI do celular com o COPOM. Só o rapaz da 
SOU. E, às vezes, não tem como o cara da SOU dar atenção para você. Você 
aborda um indivíduo na rua, às vezes você tem que esperar 20 minutos, meia 
hora, para o rapaz da SOU consultar o celular. Aí, às vezes, algumas 
guarnições nem consultam o IMEI por conta dessa demora. (PM31). 

 
Muitos moradores que participam do programa RVVP entendem que o recebimento 

e a resposta às suas mensagens enviadas pelo WhatsApp para a PMMG serão instantâneas, o 

que não ocorre na maioria dos casos. Na sua experiência como cidadão em RVVP, o 

participante PM24 relata que nem sempre os policiais visualizam as mensagens das RVVP 

imediatamente. Muitas vezes, no grupo, um participante (civil) avisa sobre um crime que está 

ocorrendo: “está acontecendo isso aqui, agora. Aí passa meia hora, um PM que está de serviço, 

fala assim: meu amigo, quando acontecer um crime desse você liga pro 190, você liga pra 

Companhia, porque ninguém fica o tempo todo com o WhatsApp aberto” (PM24).  

Essa postura vai de encontro à ideia de interação pregada nas reuniões comunitárias, 

mesmo que os moradores sejam alertados incisivamente pelos policiais nestas reuniões para 

ligarem 190 ou para a CiaPM em caso de emergência. Pude constatar que os policiais que 

trabalham diretamente com os programas comunitários abordam esta situação em uma outra 

perspectiva.  

Porque ela [pessoa] se interessa, passa a se interessar mais quando ela vê o dia 
a dia da mídia social, da Rede de Proteção, ela se envolve mais com aquilo. 
Tem pessoas que passam a ser os olheiros da rua mesmo. E quer veicular. Sabe 
que ali ela tem uma recepção. Ela pode até não acreditar que tem um PM lendo 
agora. Mas quando ela lança no grupo ela tem aquela sensação: fiz o meu 
dever. (PM9). 

 

O pelotão da cidade de Sarzedo possui um celular funcional que fica na SOU, e os 

policiais procuram responder rapidamente às mensagens recebidas pelas redes de proteção. Este 

acesso é restrito aos concentradores dos grupos das RVVP. Eles fazem um filtro e, quando 

necessário, repassam (PM9). Um outro participante narra que a ideia primeira da RCSP seria a 

interação. “É uma das ideias do próprio Coronel Praxedes, que é interagir com a sociedade. Ver 

o que eles estão sentindo. Pegar o sentimento da sociedade. Isso não está sendo feito” (PM18).  

A gente pode desde procurar criminosos que estão foragidos... desde procurar 
criminosos foragidos, através de técnicas de busca na rede, chama-se coleta 
de fontes abertas. Até questão de sondar qual é o, como é que fala, o medo do 
crime, qual a localidade que está... essa é minha... eu ainda vou chegar nessa... 
tentar, pelo menos, chegar nesse nível de trabalho na Polícia, em rede, que é 
tentar detectar onde que está o medo do crime em determinada comunidade. 
Poxa, essa aqui, através dos textos publicados, palavras, dá pra entender que 
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essa comunidade, essa região aqui está precisando de uma atuação, a presença 
da Polícia lá, pelo menos para saber o que está acontecendo. Opa, peraí, está... 
desse tipo. (PM12). 

 
Há participantes (PM12, PM18, PM21 e PM24) que acreditam que o volume de 

informações pode contribuir para a análise de sentimentos, e esta, para a elaboração de políticas 

preventivas.  

O nosso sonho, vamos dizer assim, das redes sociais aqui, para mim, que eu 
tenho, é poder identificar, por exemplo, uma determinada localidade ou 
comunidade que está, vamos dizer assim, com medo do crime um pouco 
maior. Uma garimpagem, vamos dizer assim, para saber. Dependendo das 
postagens que houver no local eu posso detectar: o povo ali está com medo. 
Aliás, com medo sobressaindo. Entendeu? Através de pesquisas de texto, de 
palavras-chave. (PM12). 

 
Em outra perspectiva, a utilização das MS enquanto uma ferramenta de 

investigação permite à polícia o escrutínio da vida das pessoas sem que elas saibam disso. As 

investigações nas MS se beneficiam dos recursos de pesquisa desses artefatos tecnológicos. No 

Facebook, por exemplo, as evidências podem ser localizadas através de palavras-chave que 

revelam identidades, grupos e eventos. Estes dados, combinados com outros recursos 

tecnológicos de vigilância, contribuem para o policiamento preventivo e o preditivo.  

Então, eu vejo que alguém na rede social marcou um encontro num lugar tal. 
Eu suspeito que ali vai ter um tráfico de drogas, por causa dos atores que estão 
envolvidos. Ou vai ter uma festinha lá que vai ter distribuição de ecstasy. Isso 
tudo escrito nas redes sociais. E eu sei que o carro dessa pessoa, ou do pai 
dela, ou do primo dela, que eu vi lá no CVO, é o carro tal. E acabei de ver esse 
carro passando na rua tal, em direção a um caminho que pode ser o caminho 
dessa festa. Então, eu começo a cruzar todos esses dados. (PM27). 

 
A visibilidade dos laços sociais é uma fonte de evidência para os policiais e uma 

fonte de insegurança não só para os criminosos como para os que intentam sê-lo. Por causa da 

vigilância, os usuários de MS se arriscam ao monitoramento quando se conectam com seus 

pares. Essa visibilidade ressignifica as relações entre a polícia e a sociedade, de tal forma que 

práticas excepcionais se tornam mainstream, estabelecendo uma expansão das investigações 

secretas (Trottier, 2012): “nós não somos investigativos, somos da polícia ostensiva, porém, 

nós temos a ação preventiva. E as mídias sociais entrariam muito nisso” (PM18). O 

“policiamento torna-se proativo e baseado em suspeitas categóricas, já que as estratégias 

secretas permitem um foco nos suspeitos, em vez de um escrutínio liderado por um incidente” 

(Trottier, 2012, p. 420), além de promover a redução de riscos para levantamento dessas 

informações (PM28).  
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Antes nós usávamos, num grau de risco alto, agentes para fazer busca de dados 
negados in loco. Por exemplo, entre aspas, numa boca de fumo que a gente 
recebe como denúncia. Então, o agente vai lá, disfarçado, para verificar se 
aquela boca de fumo existe realmente. Uma mobilização de pessoas que 
podem trazer um transtorno de ordem pública. O agente nosso, uma equipe 
nossa vai lá para checar se aquilo é verdade, o número de pessoas. E muitas 
das vezes, com a mídia social, eu consigo coletar a mesma informação com 
um grau de risco baixíssimo. Muitas informações hoje, que antigamente a 
gente gastava muito tempo, que gastava recursos muito grandes, eu consigo 
isso com um simples clicar na rede social, coletando esses dados. (PM28).  

 
Porém, o uso deliberado da vigilância expõe uma outra face: as questões éticas 

relativas a privacidade, transparência e responsabilidade. Destas, apenas a responsabilização 

pelo vazamento de dados, de civis e de militares, foi citada nas entrevistas. “A gente tem alguns 

procedimentos que já foram até instaurados porque a pessoa reclamou. Ah, fui presa e minha 

foto foi divulgada no WhatsApp. Minha família recebeu, minha família ficou constrangida. Isso 

acontece” (PM21). A divulgação de imagens ocorre principalmente com civis. No caso dos 

militares, são as críticas dirigidas ao Comando, ao governo e até mesmo a colegas, feitas nos 

grupos de WhatsApp, “que eles acham que é grupo mais íntimo. Então, grupo de turma, eles 

acham que nada vai vazar dali, que todo mundo estudou junto..., aqui só tem amigo” (PM21).  

E hoje existe uma preocupação muito grande do Comando com o que policiais 
postam no Facebook. Inclusive essa questão da responsabilização das 
postagens, que está muito forte. A senhora não abre um BGPM que a senhora 
não vai ver uma publicação de uma portaria ou uma punição de alguém que 
postou algo no Facebook, etc. Então, acaba que eu fico muito melindrado de 
ficar publicando no Facebook, até mesmo com medo de ter algum 
constrangimento com alguém, por alguma coisa que eu poste e que, às vezes, 
a mídia social a gente não controla... Esse é o grande ponto. A gente não 
controla a interpretação. E, às vezes, a gente posta com boa vontade e a pessoa 
entende com má vontade. (PM24). 

 
A CPM recebe pedidos para apurar casos nos quais policiais fizeram críticas 

contundentes a atos do Governo ou a decisões do Comando-Geral. “Então, falta instrução para 

a tropa. Porque, às vezes, a pessoa vai pro Facebook e a pessoa acha que pode desabafar, falar 

a respeito disso aí. Então, acaba que extrapola a sua liberdade de expressão e acaba atingindo a 

hierarquia e disciplina” (PM24). Os participantes (PM20, PM21, PM22 e PM24) relatam a 

necessidade de instruir a tropa abordando a diferença entre a liberdade de expressão e o crime 

de crítica indevida “para evitar punições tanto disciplinares quanto criminais na Corregedoria e 

na unidade” (PM21). Esse crime está sendo questionado no Superior Tribunal de Justiça (STF) 

através de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) “para julgar, 

para ver se ele foi recepcionado pela Constituição ou não” (PM24). 



141 
 

Uma das preocupações com a visibilidade dos policiais nas MS está relacionada aos 

riscos a que eles e suas famílias podem estar sendo expostos, por isso alguns policiais preferem 

não estar presentes no Facebook, Instagram ou Twitter. “Eu não tenho Facebook, nada. A minha 

filha tem Facebook, mas no Facebook dela não tem nada sobre polícia. Nem uma foto sequer 

minha, fardado. Tem fotos minhas lá, mas nada fardado. Questão de segurança” (PM23). Em 

sentido oposto, muitos policiais fazem questão de postar seus atributos físicos, seus feitos e seu 

dia a dia, muitas vezes sem se importar em ativar a pouca segurança que as MS oferecem (PM16 

e PM24).  

Parece óbvio constatar que as MS são usadas como fonte abertas de dados, afinal, 

na subseção 2.1.2, relatei que a disponibilidade dos dados é uma das características mais 

destacadas na revisão de literatura para o emprego das MS no setor público e, em especial, para 

a polícia nas mais diversas situações. No entanto, a lente da prática foi determinante para que 

eu identificasse diferenças entre a disponibilidade relatada pelos estudos da revisão e a 

verificada nesta tese. Eu não havia identificado pesquisas que procurassem explicar como as 

MS fornecem significados e como policiais produzem, reproduzem ou promovem as práticas 

organizacionais usando certas propriedades tecnológicas em vez de outras, mesmo diante dos 

evidentes achados de Barley (1986), Orlikowski (1992, 2000), Manning (2003) e outros. 

Alguns participantes (PM12, PM18 e PM25) percebem que as MS apenas reforçam 

as práticas tradicionais de policiamento aleatório, contribuindo para diminuir o tempo de 

resposta às chamadas de serviço e aumentar as possibilidades de prisões. O aprimoramento da 

tecnologia policial como um meio de controle do crime não é um fato novo para a polícia. 

Manning (2003, p. 376) cita que a President’s Comission on Law Enforcement and 

Administration of Justice, nos idos de 1967, defendeu esse aprimoramento para reduzir o tempo 

de processamento, acelerar a chegada ao local da ocorrência, aumentar as prisões e economizar 

recursos.  

Acredito que as MS têm representado, para a relação tempo-espaço no atendimento 

às ocorrências, mais agilidade e eficácia do que as viaturas e os rádios no século XX, o que não 

significa dizer que a polícia tornou-se menos reativa. A finalidade última ainda é o combate à 

criminalidade e a eficiência. Poucos participantes abordaram as possibilidades das MS para o 

policiamento preventivo e preditivo (PM18, PM27 e PM28). Para Davis, Alves e Sklansky, 

(2014, p. 2), o uso que é feito dos dados é capaz de evidenciar muito sobre a estratégia e as 

práticas policiais.  
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A polícia pode usar os dados para facilitar o ajuste das políticas às necessidades e 

demandas dos cidadãos, o que pode resultar em maior capacidade de resposta. Nesta direção, o 

foco para o emprego das MS seria a comunidade, e não os indivíduos que praticam crimes. Essa 

utilização das MS possibilitaria à PMMG atuar menos apoiada e dependente do sistema de 

emergência, em que a polícia é acionada durante a ocorrência do delito ou depois de o mesmo 

ter sido consumado. Acredita-se essa seja uma forma de prevenção mais eficiente.  

Não há consenso quando se trata do foco para o emprego das MS, se estaria na 

comunidade ou nos criminosos. Alguns apostam no sucesso das estratégias baseadas na 

informação focada em criminosos ativos e nas áreas emergentes de criminalidade, como no 

caso do policiamento liderado pela inteligência (Ratcliffe, 2008). Outros entendem que as 

polícias empregam mais tempo respondendo ao crime do que perseguindo os criminosos, o que 

faria com que eles fossem mais eficazes na “luta contra o crime”. É necessário empregar 

inteligência, vigilância e informantes para retirar criminosos de circulação, em vez de apenas 

responder a chamados. 

Nas polícias estadunidense e europeias, as pesquisas revelaram as contribuições que 

o volume e a velocidade de transmissão de dados possibilitam, que vão desde a localização de 

feridos/necessitados de ajuda em catástrofes e de suspeitos em atentados (Denef, Bayerl, & 

Kaptein, 2013; Davis, Alves, & Sklansky, 2014; Chauhan & Hughes, 2015), até a colaboração 

da população em casos de investigação (Trottier, 2012). Observei que na PMMG, 

especificamente, esses atributos contribuem para o levantamento de informações no Facebook. 

Não que isso não ocorra naquelas polícias. Aliás, nas MS o policiamento se desfaz da sua 

principal característica: a ostensividade pela qual o policial pode ser identificado de relance 

pela farda, apetrechos e armamento. 

Essa fonte aberta de dados disponibilizada pela MS representa uma ameaça à 

centralização da informação e à racionalidade na orientação das ações policiais, que sempre 

foram realizadas pelos Centros de Operação, seguindo e respeitando a cadeia hierárquica. As 

MS possibilitaram a um policial de Serra da Saudade, o menor município de Minas Gerais, 

receber simultaneamente e em tempo real as mesmas informações que são repassadas para o 

Comandante Geral da PMMG. Dependendo do fato, isso tem um impacto significativo para a 

solução que será dada. Com as MS, tem sido necessário um comando mais participativo. 

Veremos na próxima subseção que a fonte aberta de dados tem sido utilizada para projetar a 

imagem da instituição.    
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5.3.2 O emprego das mídias sociais na comunicação institucional  

 Para alguns participantes, as MS proporcionam uma relação harmoniosa entre a 

polícia e os cidadãos.  

A Polícia Militar tem que estar sempre com um canal de comunicação aberto 
com a comunidade. E a rede social possibilita que a população e a Polícia 
Militar tenham essa interlocução das demandas de segurança pública. Então, 
o cidadão e o responsável pelo policiamento naquela localidade, eles têm uma 
possibilidade maior de estar, no dia a dia, conversando sobre as demandas e 
sobre a prestação de serviço da Polícia Militar. Se está a contento. Os motivos 
que podem estar gerando insegurança para a comunidade e um reajuste das 
estratégias que a Polícia Militar adota, justamente para prestar um serviço 
melhor. (PM19). 

 
Outros entendem que, depois das MS, a PMMG teve sua visibilidade aumentada, 

para divulgar boas ocorrências com maior amplitude. Para o PM22,  

chega a ser incomensurável você analisar a respeito do efeito que tem essa 
ocorrência ser publicada. Ou a atividade da Polícia Militar. Isso aí acaba que 
enfatiza os preceitos de Polícia Comunitária, que é um dos objetivos da 
maioria das Polícias do Brasil. A PMMG, principalmente.  

Para este participante, as MS proporcionam aos cidadãos fazer um controle 

informal da atividade policial em seu município. Ele cita sua experiência, como cidadão, 

conhecendo a atividade policial por meio do Facebook em municípios antes desconhecidos por 

ele. 

O potencial para interação social proporcionado pelas MS tem levado a polícia a 

adotar essas ferramentas tecnológicas para manter os laços existentes criados nas RVVP e para 

atrair grupos não envolvidos anteriormente na discussão do policiamento local. Os grupos têm 

se proliferado no WhatsApp, pois a criação deles foi bastante simplificada. “Você cria lá: Rede 

de Vizinhos, Rede de Comerciantes, Rede de Escolas, Rede de Indústrias, Rede de Bancos” 

(PM11). Para cada demanda que necessita amplo acesso e veiculação rápida, são criados grupos 

(PM11). Há ganhos significativos quando é preciso amplo alcance e rapidez no repasse das 

informações, mas perde-se muito no contato entre os locais e entre estes e a polícia (PM23). É 

indispensável que, periodicamente, o grupo se reúna para sistematizar o que tem sido feito e as 

demandas que ainda estão pendentes, “pois o conjunto de informações veiculadas virtualmente 

se perde” (PM11). 

Os grupos de WhatsApp têm reduzido a confiança que os policiais deveriam ter em 

relação aos civis participantes das RVVP, pois muitos grupos não adotam providências rígidas 

para inclusão e manutenção dos participantes. É imprescindível que os casos de furto, roubo ou 
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perda de celular sejam comunicados. “Como eu trabalhei muitos anos com contrainteligência, 

sou muito gato escaldado. Deixa meu número fora, pelo menos aí eu não sei quem está lá” 

(PM13).  

Quem são essas pessoas? Quem não me garante, quem vai me garantir que 
não tinha um parente ou o próprio cidadão... não vou falar bandido não, tá, 
mas um cidadão do mal do outro lado. Eu sou assim: polícia do lado de cá, 
não tem jeito de misturar, é água e óleo. Que estava lá no grupo pegando todas 
as informações. O que é a Rede de Vizinhos Protegidos? É você confiar num 
amigo: estou indo viajar, cuida da minha casa para mim. Você cria um código. 
(PM23). 

 
Os riscos com a segurança pessoal para os policiais, nestes grupos, são reais. Um 

dos participantes que atua no levantamento de dados nos celulares apreendidos pela Justiça 

opinou que os celulares funcionais deveriam ser IPhone, pois, no caso de perda ou furto, as 

informações não podem ser acessadas (PM13). Em outra narrativa, um participante contou que 

havia um grupo formado somente por policiais moradores de um determinado bairro com alta 

incidência criminal. O sentido do grupo era que eles próprios se protegessem. Passado um 

tempo, um policial questionou a presença de alguns policiais, pois estes não estavam entre os 

seus contatos da agenda pessoal do celular. Foi feita então uma checagem e descobriu-se que 

havia sete pessoas desconhecidas entre os policiais (PM23).   

A exposição do policial nas diversas redes foi um comentário recorrente nas 

entrevistas. “Da mesma forma que a gente tem acesso às redes sociais, os infratores também 

têm. Então pode ser um caso de vulnerabilidade da vida cotidiana desse policial” (PM16).  Os 

policiais alegaram que o número fornecido para os civis é o número do telefone pessoal, e que 

este pode ser repassado para pessoas que não fazem parte da rede. “Eles fazem aquela 

Comunidade Segura. Costumam ter o celular profissional, que é o responsável. Eu até falo 

muito aonde eu moro. Ah, o pessoal fala: você está no grupo lá? Não, qualquer coisa eu ligo 

pra Companhia. Porque ali eles põem todo mundo da comunidade” (PM13). Por precaução, 

alguns adquiriram smartphone com dois chips, sendo um para os assuntos funcionais da PMMG 

e outro para assuntos pessoais (PM34 e PM30).  

A falta de habilidade para lidar com críticas pode acarretar a extinção de grupos 

criados entre as unidades da PMMG e os moradores. Um participante narrou um fato ocorrido 

com a Rede de Vizinhos Protegidos (RVP) do bairro onde reside (PM27). Segundo ele, houve 

críticas a uma atuação da polícia. O oficial administrador do grupo excluiu o responsável pelas 

críticas. As pessoas começaram a questionar e a criticar a medida adotada pelo oficial. Isso 
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tomou uma tal proporção que foi necessário acabar com o grupo, restando um grande mal-estar 

e a perda de laços comunitários.   

A relação entre as MS e a imagem institucional foi lembrada em diversas narrativas 

sob duas óticas. Na “positiva”, o Facebook era sempre citado como uma ferramenta para 

divulgar o que a PMMG realmente faz. “A Polícia consegue mostrar com cartilhas o que a 

Polícia é, qual a finalidade mesmo da Polícia. Porque ainda está muito curtida aquela situação 

de polícia opressora. E a verdade não é essa” (PM13). Na ótica “negativa”, foram citados os 

danos que o WhatsApp tem causado à imagem institucional com as filmagens dos cidadãos das 

atuações policiais. Os smartphones e as MS impuseram à polícia a perda do controle relativo à 

divulgação de imagens negativas. Hoje a PMMG não consegue mais se antecipar aos fatos ou 

não divulgar fatos negativos relativos à sua imagem. Quando havia somente as mídias 

tradicionais, imagens de violência ou de corrupção praticadas por policiais eram 

preliminarmente apresentadas à Polícia Militar pelos veículos de mídia, permitindo a 

construção de argumentos antes da divulgação dos fatos.  

Não estou falando que a Polícia vai fazer coisas para esconder nada não, pelo 
contrário, ela tem que ser da forma mais transparente, mais certa, dentro do 
que... dentro das legislações, e sabendo que estamos expostos 24 horas a todo 
tipo de monitoração. Então, com certeza, hoje, a pessoa trabalha preocupada 
se ela amanhã não vai estar numa foto do WhatsApp ou em alguma mensagem. 
Então, isso aí... tanto que eu falo assim, eu brinco muito, falando que isso veio 
para ajudar a PM, pondo a mão na cabeça para a função dela. Nossa função é, 
simplesmente, a nossa prevenção. Não é repressão. Então, a partir do 
momento que você consegue fazer, preocupar, será que tem alguém me 
filmando, ele vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa errada. E até 
mesmo na hora de você fazer uma solução, isso serve como exemplo, porque 
infelizmente, vou mostrar uma ocorrência dessa forma. No momento da 
abordagem foi isso. Deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. E isso acaba 
se tornando uma rotina mesmo. Então, hoje, não tem como... (PM13). 

 
Entretanto, as filmagens também podem servir para que o policial prove que ele não 

agiu na ilegalidade (participantes PM4, PM15, PM16 e PM21). 

A Polícia, com as mídias sociais, ela trouxe, de certa forma, com maior 
transparência, as atividades. Porque ficava aquela coisa... tudo que o policial 
faz não tinha como se provar e ficava aquele questionamento: a voz de quem 
estava reclamando, ou elogiando, com a voz do polícia. E hoje não. Qualquer 
um, hoje, ele tem um iPhone, tem um telefone, e você... qualquer atividade 
que você faça hoje, quando você vira as costas ela já está nas mídias sociais 
por algum grupo. Ou WhatsApp ou pelo Telegram. Ou seja, até nisso o policial 
teve que se remodelar nas suas ações. (PM13). 

 
Pude observar que, para os policiais da DCO, as MS, em especial o Facebook, são 

plataformas nas quais a interação com a sociedade vem ocorrendo. Essa visão é corroborada 
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pelos participantes das demais diretorias. O que se depreende é que o Facebook é a mídia da 

polícia, na direção de resguardar a imagem da boa polícia, divulgando as ações que na maioria 

dos casos as mídias tradicionais não publicam ou transmitem (PM6, PM7, PM9, PM13, PM14, 

PM19, PM20). Não se sabe ao certo qual é o público que interage com o Facebook da PMMG. 

As pesquisas que de alguma maneira buscaram responder a esta indagação em outras polícias 

concluíram que a proporção de usuários é bastante baixa (Crump, 2011; Grimmelikhuijsen & 

Meijer, 2015; Brainard & Edlins, 2015).  

Neste estudo, entre os participantes, poucos disseram seguir a página da polícia ou 

conhecerem pessoas que o façam (PM1, PM5 e PM6), e vários relataram não possuir um perfil 

no Facebook, alguns por razões de segurança (PM13, PM20, PM21 e PM23), outros por 

desinteresse nas funcionalidades que o site disponibiliza (PM8 e PM27); para os policiais mais 

novos, “o Facebook caiu em desuso, hoje nós utilizamos o Instagram. Eu sigo o 48º BPM pelo 

Instagram” (PM33).  

Entendi que seria necessário ressaltar novamente, nesta subseção, a imagem 

institucional enquanto uma dimensão agregada. No entanto, na análise dos dados verifiquei que, 

diferentemente dos resultados identificados na seção 5.2.2, aqui esses achados relacionavam-se 

às Redes de Proteção e seus riscos para a segurança dos policiais e a repercussão das imagens 

das atuações policiais nas mídias. Na subseção a seguir, detalho a dimensão imagem 

institucional nessa perspectiva.  

 

5.3.2.1 Imagem Institucional      

 A Imagem Institucional é destacada como uma das principais finalidades do uso 

das MS pela PMMG, indo ao encontro dos achados na revisão de literatura, provavelmente por 

ser a interação social uma característica intrínseca desses artefatos. Estudiosos procuram 

compreender a conexão entre os atributos das MS e as finalidades do policiamento comunitário 

(Grimmelikhujisen & Meijer, 2015; O’Connor, 2015; Schneider, 2016; Davis, Alves, & 

Sklansky, 2014). Apenas Schneider (2016) se dedicou a investigar como a atividade policial, 

no Canadá, no Twitter pode contribuir para o entendimento da comunicação institucional 

através das MS enquanto uma estratégia de apresentação. Essas estratégias envolvem vários 

esforços para divulgar questões temáticas associadas ao profissionalismo policial e ao 

policiamento comunitário, criando imagens favoráveis que ajudam a manter a credibilidade na 

instituição. Por isso, este é o meio predominante pelo qual a polícia demonstra a sua missão e 

as suas ações para o público em geral. Os policiais no Canadá fazem uso da conta oficial da 
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polícia para postarem suas atuações em serviço e no horário de folga que contribuam para 

diminuir a ideia distante e autoritária por vezes a eles atribuída. 

No Brasil, as relações polícia-comunidade não são tão amistosas quanto no Canadá. 

Assim, na PMMG, em direção contrária à adotada pela polícia canadense, o Memorando n. 

5188.2 (2015, p. 2) recomenda aos policiais adotarem cuidados com a segurança pessoal e da 

família, evitando postar informações nas MS sobre sua profissão e rotina de trabalho, além de 

preservar seus dados pessoais, de seus familiares e de amigos. O crescimento dos 

enfrentamentos e confrontos entre os cidadãos e a polícia acaba por estabelecer um contrassenso 

entre a disponibilidade do contato pessoal dos policiais exigida pelos grupos de proteção no 

WhatsApp e as medidas de segurança nas MS recomendadas nas normas. 

Um outro aspecto identificado nesta tese por meio das lentes da prática sobre a 

comunicação institucional que vai ao encontro das pesquisas na revisão de literatura é a 

legitimidade buscada através do emprego das MS. Na PMMG, essa legitimidade vem sendo 

perseguida através das publicações de atuações no Facebook e, mais recentemente, no 

Instagram. Grimmelikhuijsen e Meijer (2015, pp. 24, 25), pesquisando sobre como o Twitter se 

relaciona com a legitimidade percebida pelos cidadãos para com a polícia holandesa, 

constataram que o uso dessa MS afeta a legitimidade percebida por meio da rota cognitiva e do 

caminho afetivo. No caso da rota cognitiva, a divulgação das atuações eficazes é comunicada 

pela polícia através das MS, e esse fluxo de comunicação fortalece as percepções dos cidadãos 

sobre a eficácia da polícia. No caminho afetivo, a polícia demonstra que está em contato com a 

sociedade através de um meio moderno e atual, e isso fortalece sua legitimidade. Um outro 

achado nas pesquisas desses autores refere-se à equidade processual que, assim como a eficácia, 

é uma das fontes de legitimidade percebida. Os autores relataram que, em relação à equidade 

processual, as mensagens, em sua maioria, não possibilitaram avaliar se a polícia trata os 

cidadãos de forma justa ou não. Para Reiner (2004, p. 133), os direitos dos suspeitos não estão 

claramente inclusos nas normas consuetudinárias de forma que tenham efeitos práticos. Para o 

autor, as regras legais não são nem irrelevantes para a prática policial nem a determinam 

completamente. 

O tratamento justo e dentro dos parâmetros legais é um ponto de controvérsia 

quando se trata da filmagem por policiais ou por civis das atuações policiais, em especial nas 

que demandam o uso da força. Os smartphones favorecem esse registro em áudio e vídeo, pode-

se gravar e distribuir por meio do WhatsApp ou de outras MS antes mesmo que o comando ou 

as mídias tradicionais tenham conhecimento dos fatos. As gravações dos policiais em ação são 
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descritas por meio de duas óticas divergentes, relacionadas aos sujeitos que as realizam. Quando 

se trata dos policiais gravando suas atuações, as falas sinalizam: i) garantia de transparência e 

lisura da ação policial, ou seja, um habeas corpus preventivo, principalmente nas ações em que 

haja o uso da força; ii) divulgação e autopromoção de alguns policiais em suas redes sociais. 

Quando se trata de civis gravando as atuações, as narrativas revelam se tratar de uma forma de 

intimidação à ação policial. Independentemente dos sujeitos, há uma compreensão de que as 

gravações contribuem para a redução de práticas à margem da lei e do emprego imoderado do 

uso da força.  

Na subseção sequente, retrato a maneira e as circunstâncias em que as MS são 

utilizadas como fonte aberta de dados para a comunicação interna na PMMG. De modo diverso 

ao que descrevi nesta subseção, esta é uma lacuna nas pesquisas que abordam o emprego das 

MS nas organizações.  

5.3.3 O emprego das mídias sociais na comunicação interna 

A comunicação interna trata das redes formais e informais, dos fluxos informativos 

e das barreiras existentes no interior da instituição. A MS mais utilizada na comunicação interna 

na PMMG tem sido o WhatsApp. Há “uma Intranet que deve ser acessada, pelo menos duas 

vezes por dia, durante o turno de serviço, no dia em que o policial está escalado” (PM22), mas 

os policiais acessam com maior frequência o WhatsApp, chegando em algumas situações a usar 

o aplicativo para retransmitir ordens e mensagens postadas na Intranet (PM21). Pude verificar 

que esse aplicativo foi absorvido pelas redes formais. O fluxo informativo de escalas de serviço, 

planos de operação, anúncios de turno, dentre outras mensagens institucionais, seguem primeiro 

pelos grupos de WhatsApp e, posteriormente, pela Intranet.   

São vários grupos, com vários tipos de informações. Informações 
operacionais, informações administrativas. Então são vários grupos. Na área 
operacional hoje a gente transmite operação. Chega para o policial em tempo 
recorde. Vários grupos. Por exemplo, operação que a gente vai desencadear 
aqui na cidade, por exemplo, na região de Ibirité que são várias cidades. A 
gente já transmite aquela informação no grupo, basicamente o WhatsApp, 
apesar que a gente usa a intranet também, mas é aquela informação 
instantânea. (PM10). 

 
Há uma rede institucional formada por meio dos telefones funcionais, até em nível 

de Companhia Independente (Cia Ind), bastante utilizada pelo Comandante Geral da PMMG. 
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Nós temos alguns... na verdade, a rede, a Polícia Militar, ela tem uma rede, 
falando de WhatsApp, ela tem uma rede institucional. Primeiro criada nos 
telefones funcionais. Todos os comandantes, até o nível de Cia Ind, têm o 
telefone funcional. Então existe uma rede do Alto Comando que tem só os 
Coronéis. Normalmente, essas mensagens, institucionais, de interesse geral, 
elas são originadas ali, pela característica do nosso Comandante-Geral, partem 
dele. E ele, nessa rede, ele divulga para os Coronéis e divulga para todos os 
Comandantes de Unidade. E já determina que eles façam essa divulgação. Aí 
é uma malha mesmo. Porque o Comandante de Unidade tem uma rede da 
Unidade dele. Normalmente, são os oficiais que estão ali naquela unidade. Aí 
o oficial que está na Companhia, ele tem a rede de todos os policiais da 
Companhia dele. Então, assim, é em segundos. (PM23). 

 
A utilização dos grupos de WhatsApp como uma rede formal tem suscitado 

discussões sobre a legalidade das ordens transmitidas por esse canal. “Só tem um ponto 

negativo, que o WhatsApp acabou em alguns locais sendo institucionalizado, de forma 

informal” (PM22). Os participantes PM22 e PM24 questionaram esse uso formal do aplicativo, 

considerando a não regulamentação do mesmo. “Então a instituição não consegue forçar uma 

pessoa a utilizar.” (PM24). Sobre esse ponto de vista, há controvérsias.  

Uma das funcionalidades do WhatsApp permite ao emissor verificar se o 

destinatário recebeu a mensagem enviada. Em alguns casos, é possível inclusive certificar-se 

de que a mensagem foi lida. “Mas qual o valor legal a respeito disso aí? É questionável. Porque 

o patrimônio, quem adquire, a linha que se paga, é patrimônio particular” (PM22). Isso acaba 

por impactar direitos e obrigações estabelecidos em normas. De forma subliminar, os policiais 

são instados a participar dos grupos criados nas companhias, pelotões, seções administrativas, 

sem que haja amparo legal. Nas conversas que realizei nas companhias, e para alguns 

participantes (PM22, PM24, PM25, PM30 e PM31), isso pode ser considerado um dos pontos 

negativos das MS.  

Aí incluiu o militar. O militar não quer participar do grupo, aí ele sai. Isso já 
gera uma animosidade. O chefe vai falar assim: porque você não quer 
participar do grupo? Ele fala assim: não, só participo do grupo de família. Se 
quiser me mandar mensagem me manda no privado. Não, mas lá tem 
mensagens que são importantes você estar acessando, você acessar todos os 
dias, porque eu vou enviar e enviar uma vez só. Aí começa a criar uma certa 
rusga ali, uma certa animosidade entre o Chefe, entre o Comandante, e o 
subordinado. Então, aí, vamos dizer, o subordinado tem a obrigação, 
realmente, de participar do grupo de WhatsApp que foi criado pelo Chefe? Tá 
vendo? Acaba institucionalizando uma coisa que não é para ser 
institucionalizada. (PM22). 

 
Há casos, quando uma ordem, em especial as trocas de turno e local de serviço, é 

repassada pelo WhatsApp, em que o emissor pode provar que o destinatário pelo menos recebeu 
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a mensagem. Segundo o participante PM22, essas mensagens, muitas vezes, são intempestivas. 

“Manda uma mensagem 11 horas da noite para amanhã sete horas da manhã a pessoa estar de 

serviço. Então, assim, vão dizer: você acessou, você não acessou”. Caso o policial tenha 

reservado aquele tempo para resolver alguma questão pessoal, esteja de folga ou de férias, 

espera-se mesmo assim que ele responda ao comandante. Alguns policiais afirmaram desligar 

seus celulares quando não estão em serviço, e um participante disse conhecer policiais que se 

sentem sufocados (PM22). A não participação em grupos institucionais é menos prejudicial 

para os policiais que servem na administração, em razão da dinâmica e tipo de emprego e do 

volume de informações repassadas. 

E o grande ponto que temos que saber é: até onde ele é obrigado a participar 
do grupo? Porque eu lembro que foi criado um grupo da DAOp, acho que foi 
ano passado, em que o Subdiretor, à época, determinou que todos os oficiais 
participassem. E teve oficial que não participou. Falou assim: não vou cumprir 
uma ordem que não existe previsão legal. E, realmente, o oficial não 
participou do grupo. Não houve nenhuma represália ou uma 
responsabilização... (PM24). 

 
Mesmo não sendo um canal de informação oficial, as normas às quais estão 

submetidos os policiais são empregadas nos grupos de WhatsApp das Unidades. “Tem normas, 

a gente não pode postar qualquer coisa. Tem a forma, o regulamento. A gente aplica o 

regulamento no grupo de WhatsApp. Com certeza.” (PM21). Além disso, a cadeia de comando 

precisa ser seguida, mas “a gente tenta furar” (PM21). Segundo normas internas, os policiais 

não podem se dirigir indistintamente aos superiores. “Aquela regra da Polícia Militar, que 

falava assim: procura seu chefe direto. Depois, se ele te autorizar você procura... A cadeia de 

comando, sabe. Ela está fragilizada com a mídia” (PM23). As MS estão colocando a prova o 

controle e a exposição de formas tradicionais de autoridade, questões de honra e a manutenção 

de sistemas de estratificação diferenciada (Manning, 2003, p. 419). 

Pensar na relação entre esses diferentes artefatos (MS, aplicativos de segurança, 

smartphones, rádios, viaturas), nos esquemas cognitivos que cada policial possui e utiliza para 

compreender os acontecimentos que ocorrem e, em particular, o que lhe interessa, em contextos 

sociais distintos, dá uma ideia do considerável número de trechos (quotations) destacados nas 

narrativas sobre o tema comunicação. Mesmo assim, o único estudo que identifiquei sobre o 

uso de MS na comunicação interna analisou um site de rede social empresarial desenvolvido 

para uma grande organização de serviços financeiros (Leonardi, 2014). Constatei que a 

comunicação interna representa uma lacuna nos estudos sobre MS e polícia. Por outro lado, há 

um significativo investimento nas pesquisas a respeito do uso das MS pela polícia sob a 
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perspectiva da comunicação institucional como um canal de interação com os cidadãos, em 

razão da associação desta com o policiamento comunitário (Van de Velde, Meijer, & Homburg, 

2015; Brainard & Edlins, 2015; Schneider, 2016; Beshears, 2017), como abordei na subseção 

anterior.  

O WhatsApp facilitou a localização dos policiais para comunicação sobre 

alterações havidas na escala de serviço. Estatutariamente, os policiais estão submetidos ao 

regime de tempo integral e dedicação, o que não significa que não tenham direito a descanso, 

folgas e férias. Para Manning (2003, p. 419), a tecnologia permite que os policiais mantenham 

uma dialética entre as limitações objetivas e as escolhas pessoais, e entre as forças 

conservadoras e controladoras da organização e a sua própria autonomia. A assertiva de 

Manning pode ser verificada na comunicação interna em dois momentos. No primeiro, constatei 

não haver, por parte dos policiais do 48ºBPM, menção às trocas de escalas e outras ordens 

recebidas pelo WhatsApp da CiaPM na qual estão lotados. Inclusive, os policiais mais antigos 

exaltaram o papel das MS para conhecimento da escala e de outras ordens, visto não ser mais 

necessário ir até ao quartel ou telefonar para se inteirar dessas informações. Para esses policiais, 

o combate à criminalidade é uma missão diária, e as alterações são absorvidas nessa dinâmica. 

Os policiais das diretorias são empregados semanalmente no policiamento em reforço ao efetivo 

das unidades operacionais. O sentido de missão no combate à criminalidade é latente e 

reforçado pelas MS, mas as alterações no lançamento não são recebidas da mesma forma que 

os policiais do batalhão. No segundo momento, na participação ou não do grupo institucional, 

os policiais do 48ºBPM narraram o quão fundamentais são os grupos para a troca de 

informações e para o fortalecimento do espírito de corpo. Esse fato é reconhecido pelos policiais 

das diretorias, mas, para eles, o WhatsApp não é “um apetrecho”. Essa percepção diversa entre 

os policiais das diretorais e os do 48ºBPM pode ser justificada pela discussão apresentada na 

subseção seguinte. No policiamento, as MS têm um papel vital para o acesso imediato a fontes 

de consulta para esclarecer dúvidas e validar a tomada de decisão local. 

   

5.3.4 O emprego das mídias sociais para redução de lacunas de informação   

A narrativa de um participante que ingressou na PMMG na década de 90, para 

descrever o acesso à informação àquela época e hoje, mostra a importância das MS para redução 

da falta, falha, interrupção e não acesso às informações para os policiais lançados no 

policiamento. “Antigamente, antes dessa comunicação das MS, a gente se limitava a usar, no 

caso, o telefone público. Eu me lembro que andava com ficha de telefone no bolso, em questão 
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de prioridade para ligar no quartel, porque às vezes o 190 não atende” (PM31). Segundo ele, as 

MS facilitaram a comunicação entre os policiais na rua e o Comandante. “Também um meio de 

você estar passando mensagem para o comandante, uma ocorrência de destaque que você 

depara na rua, você tem que passar para ele imediatamente” (PM31). Essa aproximação é 

necessária para que o comandante tenha ciência do que está ocorrendo na área do batalhão antes 

que alguma mídia divulgue ou de ser interpelado por alguma instância superior. “O antes, como 

a gente está falando, não tinha. Eu lembro que entrei em 92 e nem HT tinha. Então você saía 

para o PA na rua sem HT, sem nada” (PM31). 

Em um período anterior às MS, era necessário que os policiais portassem em papel 

as Diretrizes Integradas de Ações e Orientações (DIAO), na qual estavam registradas as 

codificações das ocorrências e orientações para atuação. Alguns levavam também o Código 

Penal e outras leis para facilitar a consulta. Os policiais empregados especificamente no trânsito 

necessitam ter, para consulta, normas, resoluções, decretos e portarias dos órgãos de trânsito 

nacional e estadual. Para os policiais que trabalhavam em viaturas, “carregar” esse material era 

menos complicado do que para o policiamento a pé. “Era no papel. Tinha que imprimir alguns 

documentos. Hoje, pela internet ou alguns aplicativos, a gente consegue acessar tudo. Muito 

melhor” (PM32). 

Os dados obtidos por meio do registro aos chamados de emergência alimentam as 

bases dos sistemas informatizados de segurança, nos quais os aplicativos que são utilizados 

pelos policiais na rua buscam as informações. Por vezes, os policiais consultam os aplicativos 

e as informações não foram atualizadas no sistema central (PM33 e PM34). Os policiais mais 

novos foram categóricos ao afirmar que, em caso de prisão e apreensão, é necessário checar os 

dados na base REDS, disponível pelo site do SIDS (https://web.sids.mg.gov.br), para que não 

haja o cometimento de crime de abuso de autoridade. No entanto, toda esta tecnologia ainda 

produz informações sob a mesma lógica empregada no tempo dos mapas e tachas coloridas 

para identificar os locais de ocorrência. 

Exemplo, hoje nós temos um sistema que se chama CVO. Então, é um 
Controle de Vínculos de Ocorrências. Antigamente era CVC, Vínculos 
Criminais. Virou Vínculos de Ocorrência. Então, o que eu tenho? Sistema, 
sisteminha de computador, transicional, onde uma pessoa entra ali e cria 
vínculos. Ela fala: o João faz parte da quadrilha do Zezinho, que também tem 
na quadrilha um colaborador, a Maria das Couves. Então eles vão criando 
esses vínculos na mão. Bem, isso é difícil de fazer, oneroso, e a confiabilidade 
do dado é muito baixa, porque essas quadrilhas são dinâmicas. O Zezinho 
morreu, a Maria foi presa. Mudou, entrou mais o fulano, entrou mais o outro. 
E eu, com pouco tempo, eu desatualizo a minha base de informações. Então, 
eu começo: quem está se valendo daquele dado que está registrado para tomar 
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uma decisão operacional de atuar, de prender, ele pode estar se baseando numa 
rede de informações que já não está mais confiável. (PM27). 

 
A maneira como as informações são geradas e utilizadas talvez possa ser explicada 

pela assertiva de Manning (2003, p. 410). Para o autor, a informação é mais usada no 

policiamento tradicional reativo, em que um suspeito é conhecido, sabe-se que um crime foi 

cometido e existe um arquivo anterior sobre o suspeito. Embora as MS tenham otimizado muito 

a relação pessoal e institucional entre os policiais na PMMG, o mesmo não se observa na 

atividade operacional quando se trata de estratégias de policiamento preventivo e preditivo 

(PM27).  

Porque não usar uma rede que já existe, que já estabelece vínculos entre as 
pessoas, que está disponível pra gente, que é extremamente dinâmica, atual, 
de agora, desse segundo eles estão atualizando essas comunicações, que são 
as redes sociais? Elas já estão fazendo isso. Então, eu imagino uma 
inteligência artificial, uma máquina com learning machine, lendo os dados 
públicos na rede social e criando esses vínculos. Eu vou ter uma criação de 
vínculos de ocorrências, de vínculos criminais. que vai se basear em dados 
não estruturados e dados estruturados. Eu vou lá no CVO, não vou 
desconsiderar o CVO. Vou no CVO, vou no REDS e pego todas as 
ocorrências. Olha só o que aconteceu, fulano de tal, que estava na ocorrência 
tal... Está de novo na ocorrência tal. E os dois estavam juntos. Ou duas 
ocorrências aconteceram no mesmo lugar, com duas pessoas. Ninguém viu 
isso na hora de registrar a ocorrência, mas uma máquina, varrendo dados, 
minerando, ela descobriu isso. Olha, essas duas coisas aconteceram no mesmo 
tempo. (PM27).  

 
Esse participante destacou durante sua narrativa que existem tecnologias capazes 

de cruzar dados com uma velocidade impossível para um ser humano. Também o volume de 

dados não permitiria a um humano condições “para fazer uma análise, pra criar inferências. Eu 

não consigo fazer. E o Big Data faz isso. Uma inteligência artificial faz” (PM27). 

Identificar como se dá essa metodologia de processamento e obtenção dos dados 

nos permite compreender porque o WhatsApp e os aplicativos desenvolvidos para segurança 

pública são determinantes para a redução das lacunas de informação na tomada de decisão 

localizada. Essas MS possibilitam o acesso imediato a fontes de consulta para esclarecer 

dúvidas e validar as ações para o combate à criminalidade (PM16, PM18, PM33 e PM34). De 

maneira geral, os policiais estão conectados 24/7 a informações sobre prisões, fugas, roubos de 

veículos. “Você acaba tendo uma noção do que ocorreu à noite, porque nós somos 24 horas. 

Então aquilo ali é como se fosse um portal para nós de informação” (PM13). “Quando eu 

acordo, tenho informação de muita coisa. Que teve uma blitz de madrugada, que prendeu 

Fulano de Tal à noite... Vira uma rede de rádio informal, paralela” (PM30).  
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Além dos dados armazenados, as MS têm um papel importante para o 

reconhecimento imediato de suspeitos. “Alguém na rede de rádio: esse menino, como é esse 

menino, estou achando que é o mesmo que assaltou ontem a fulana de tal” (PM27). Antes das 

MS, o policial descreveria na rede rádio as características do abordado: altura, cor da pele e dos 

cabelos ou algum traço que pudesse identificá-lo. As MS permitem uma troca de informações 

mais qualificadas do que somente a descrição verbal. É possível transmitir fotos, vídeos, voz. 

“Isso representa um ganho muito grande em relação à própria atividade policial” (PM27). 

Os grupos formados pelos policiais no WhatsApp proporcionam não só a troca de 

dados, mas também a discussão sobre mudanças na legislação  e dos casos em que há falhas na 

atuação policial. Nas entrevistas, dois fatos podem exemplificar a importância das MS para a 

aprendizagem na polícia. O primeiro trata do assassinato de uma mulher pelo ex-marido dentro 

de uma viatura. O casal era levado de Pavão (MG) para a delegacia de Teófilo Otoni (MG), 

após uma denúncia da vítima de estar sendo filmada no banheiro de sua casa, quando quase ao 

final do trajeto o homem retirou uma faca do tênis e golpeou a ex-esposa. “Gente, não pode. Na 

instrução tal fala isso. Tem que fazer busca. Tem que pedir uma viatura com xadrez. Não pode 

colocar a vítima e o autor juntos. Às vezes, quem ia cometer o mesmo erro já não vai mais 

cometer” (PM21). “Eu penso que, infelizmente, com esse fato, com certeza, vai ter alguma 

coisa pelo menos orientando a utilização... quem for conduzido na viatura, é autor: tem que ir 

algemado” (PM13). Estas situações, embora trágicas, possibilitam ao policial “pensar duas 

vezes antes de cometer o mesmo erro” (PM21). Não só o policial, mas também a polícia: “então 

a Instituição, com certeza, a primeira coisa que ela vai se preocupar é que isso não venha a 

ocorrer de novo. Ela não quer que isso ocorra de novo” (PM13). 

O segundo fato narra a fatídica ocorrência do assassinato de um cabo durante um 

assalto a banco na pacata cidade de Santa Margaria, registrado em vídeo por moradores. Apesar 

da comoção que o fato causou na PMMG, alguns participantes reconheceram que “aquele 

policial sozinho vai ver que: um, ele não teria condições nunca de enfrentar; e, dois, ele teria 

que ter se abrigado” (PM17). “Mas se fosse nos moldes antigos, antes das mídias sociais, essa 

notícia não seria tão replicada. Então, hoje, uma notícia hoje, a gente consegue transformar num 

vídeo de 5 MB, para mandar para o WhatsApp. Então, o acesso ficou muito rápido. Tudo muito, 

muito rápido.” (PM18).  

Além dos fatos ocorridos em Minas Gerais, é frequente a divulgação de atuações 

policiais em outros estados e até países. “Acaba ocorrendo uma situação que o policial é até 

vitimado, o cidadão é vitimado, um acidente, por uma falta de perícia mesmo do policial 
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militar” (PM22). Com exemplos iguais a estes, “essa divulgação na ponta da linha, o policial 

acaba tendo um condicionamento mental melhor. Ele acaba gravando esse tipo de situação. 

Então, esses vídeos publicados nas mídias sociais, na ponta da linha, pro soldado, eu acho que 

influencia muito, porque ele se prepara melhor para as abordagens” (PM22). 

As MS potencializam mais o aprendizado do que as instruções semanais de tropa 

(PM21). O WhatsApp tem um papel mnemônico principalmente quando há alterações na 

legislação. “Igual, teve uma mudança do artigo 9º. Todos os grupos que eu participo, todo 

mundo já está sabendo. Se não fosse o WhatsApp, eu não sei se o pessoal ia saber. E se eles 

iam entender o que está acontecendo. É tanto áudio, tanta coisa, que isso serve para atualizar o 

militar mesmo. Então, eu acho que a MS tem um papel fundamental na orientação dos militares 

hoje em dia” (PM21).  

Para realizar seu trabalho, a polícia necessita obter, processar, decodificar e usar 

diversos tipos de informação que são utilizadas para diferentes fins. As narrativas evidenciam 

que as MS têm contribuído para que as informações sejam mais bem qualificadas, e isso é 

fundamental para a tomada de decisão. Manning (2003, p. 378) entende que, nesse processo, os 

policiais se orientam por pressupostos, baseados no senso comum, a respeito de seu trabalho, 

de sua atuação principal e nas expectativas da comunidade. Ou seja, as informações são mais 

qualificadas, mas empregadas de maneira análoga a como ocorria antes das MS. A alegação de 

Manning pode ser aceita em parte. As informações são empregadas, em sua maioria, para o 

combate à criminalidade, mas a visibilidade dada às atuações tem exigido dos policiais que as 

técnicas sejam mais bem empregadas, pois isso repercute na imagem institucional. 

As falhas e os acertos em atuações transmitidas e discutidas por meio das MS têm 

tido um papel relevante para que o policial aperfeiçoe suas habilidades. Os grupos formados 

pelos policiais no WhatsApp proporcionam não só o intercâmbio de dados, mas discussões que 

contribuem para a aprendizagem. Comparo este processo ao descrito por Schein (2014) em sua 

pesquisa sobre aprendizagem nas organizações. Nesse sentido, as MS podem ser ferramentas 

para o compartilhamento de conhecimento dentro das organizações policiais (Crump, 2011; 

Schein, 2014). 

Esse processo de compartilhamento da compreensão sobre fatos ocorridos na 

atividade policial, sobre mudanças na legislação ou mesmo sobre acontecimentos gerais, que 

se verifica entre os policiais que participam dos grupos de WhatsApp, favorece a construção de 

identidades em relação a essas comunidades (Schein, 2014). Nesse sentido, participar de uma 

comunidade, de uma equipe de trabalho ou grupo de MS, molda não apenas o que fazemos, 
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mas também quem somos e como interpretamos o que fazemos. Este sentido de pertença 

contribui para o fortalecimento do espírito de corpo, que abordarei na próxima subseção. 

  

5.3.5 O emprego das mídias sociais para o fortalecimento do espírito de corpo 

“Missão dada é missão cumprida”. Os policiais estão permanentemente preparados 

para o combate ao crime, pois eles mesmos, a polícia e a sociedade esperam que sejam sempre 

eficientes para resolverem todos os problemas que aflijam a ordem e violem a lei. Sob essa 

ótica, os policiais se tornam imprescindíveis. Esta indispensabilidade é encarada como uma 

missão: é “preciso proteger e servir os cidadãos” de bem (Reiner, 2004, p. 137). Os policiais 

também sabem, pelo aprendizado castrense, que essa missão não pode ser cumprida 

isoladamente, ainda que existam divergências por razões diversas entre eles. Assim, haverá 

sempre policiais prontos para a missão, com os quais se pode contar em caso de alguma 

emergência. 

As MS funcionam como um amálgama por possibilitar aos policiais, através do 

contato, independentemente da distância geográfica ou do posto/graduação, se manterem 

unidos e colaborativos uns com os outros para o cumprimento da missão de combate ao crime. 

Ouvi em uma narrativa que o efetivo na PMMG diminuiu em quantidade de pessoas, mas a 

percepção é de que tenha aumentado em razão das MS. “Eu mesmo rodo na viatura sozinho. 

Antigamente, quando nós não tínhamos MS, era perigoso rodar sozinho, até por questão de 

comunicação” (PM31). Antes dos celulares, o único meio de comunicação disponível para os 

policiais era o rádio. Às vezes a rede estava congestionada e não havia como o policial contactar 

o COPOM ou o batalhão. Em outras situações, o rádio deixava de funcionar por falta de sinal 

ou por pane. “Hoje não, hoje na MS eu posso estar sozinho na viatura, eu deparei com uma 

pessoa em atitude suspeita, eu lanço no grupo do CPU, eu lanço no grupo da Companhia, 

rapidinho chega apoio para mim, sem eu ter que utilizar a rede de rádio” (PM31). 

Os policiais participam de vários grupos que estão interligados em diversas redes. 

“Por mais que a gente não queira, a gente tem vários grupos de polícia. Grupo de turma, grupo 

de curso, grupo de unidade, grupo de estudo” (PM13). Isso faz com que os policiais possam 

estar geograficamente distantes, mas se relacionando com frequência. “Eu estou aqui na capital. 

Eu estou com os amigos que são lá do Norte de Minas. Outros do Sul de Minas. Então, acaba 

tendo algumas ocorrências que a mídia nem divulgou, mas tem colegas nossos envolvidos na 

ocorrência e eles passam detalhes da ocorrência para a gente” (PM13). O participante relata que 

isso se torna um ciclo de informação, no qual é possível ter ideia do todo. “A gente passa a 
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conhecer a realidade lá do interior ou de uma cidade pequena, mesmo estando em uma cidade 

maior”. 

As MS possibilitam que os laços construídos no período de formação, ou de contato 

profissional servindo em alguma unidade, sejam mantidos, independentemente das distâncias 

ou de mudanças de posto/graduação. Um participante narra que a experiência de um colega em 

Montes Claros ou em Uberlândia acaba sendo compartilhada. “Então, eu já sei, com a 

experiência dele, eu já tenho uma noção que eu não teria se não fosse o WhatsApp. Eu não iria 

conversar com esse colega de turma meu, ele não ia me ligar pra falar: olha, aqui aconteceu 

isso” (PM21). 

Mesmo não estando em serviço, os policiais podem contar uns com os outros. “A 

gente tem um caso de um militar que estava de folga, à paisana, mas ele estava tendo 

dificuldades numa boate, sendo ameaçado, alguém o identificou. Ele postou num grupo de 

policiais militares e em minutos chegaram vários policiais para prestarem apoio” (PM20). 

Essa aproximação acaba se tornando um risco para a adoção de medidas com um 

baixo índice de aceitação vindas do governo ou do comando, ou ainda para matérias que 

beneficiem apenas determinados setores da polícia. Isso em razão de os grupos de WhatsApp 

permitirem aos policiais se articularem por posto ou graduação, por local de trabalho, por turma 

em que se formou ou mesmo pela Polícia Militar de Minas Gerais.   

A gente vê que essa questão do amor à Polícia, das críticas à Polícia, da crítica 
ao superior, da crítica a tomadas de decisões, que, às vezes, desagradam um e 
outro. Isso tomou uma dimensão muito mais forte dentro da nossa cultura, 
porque as mídias sociais aproximaram as pessoas e facilitaram com que essa 
troca de informações acontecesse. Então, por exemplo, hoje potencializar uma 
discussão em torno de salário, potencializar uma discussão em torno de uma 
crítica a superior, uma decisão. Ou quando um fato acontece, como muitos 
que já rodaram nas mídias sociais, por exemplo, de um assédio sexual, de um 
problema de um superior com subordinado, de uma prisão de alguém. (PM27). 

 
Na próxima subseção, distinguo a dimensão agregada Combate à Criminalidade. 

As pesquisas que não se aproximaram do policial em sua atuação diária para investigar a 

utilização das MS pela polícia identificaram somente a dimensão a Imagem Institucional. Pode-

se pensar que, nesses estudos, a imagem institucional incorpore o controle da criminalidade, 

pois partem do pressuposto de que o emprego das MS proporciona mais interação social e 

eficácia, que podem ser retratadas em fotos, vídeos e textos nas MS. A lente da prática me 

proporcionou visualizar as duas faces das narrativas – da instituição e do policial – e evidenciou 

como as fontes abertas de dados concorrem para trazer à tona estruturas que coexistem com o 

combate à criminalidade, finalidade última para o uso das MS no policiamento. 
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5.3.6 A Dimensão Combate à Criminalidade 

Esta dimensão agrega os temas de segunda ordem: i) fonte aberta de dados; ii) 

comunicação interna; iii) redução de lacunas de comunicação; e iv) fortalecimento do espírito 

de corpo. Em conjunto com a dimensão imagem institucional, representa uma das duas faces 

do discurso policial: proteger os cidadãos e combater o crime. Nas narrativas, é possível 

visualizar esse duplo potencial das MS. No entanto, há participantes que entendem que esse uso 

é limitado diante das oportunidades que essas ferramentas oferecem (PM12, PM18 e PM27).  

Para o participante PM27, as MS vêm alterando o policiamento de maneira 

modesta, pois a PMMG usa, intencionalmente, muito pouco as redes sociais a seu favor, mesmo 

para a gestão organizacional. “Muito menos do que poderia ter sido, porque a Polícia Militar 

ela se viu afetada pelas redes sociais, como todo o restante das organizações se vê. As MS 

afetam a vida das pessoas. Como nós somos formados por pessoas, todo mundo está afetado”. 

Para ele, as relações interpessoais foram as mais impactadas na polícia. “E diante de uma cultura 

organizacional forte como a nossa, isso tem influência. Otimizou tanto a relação entre as 

pessoas, que você vê a cultura organizacional sendo transformada com essa ferramenta”. Ele 

conclui dizendo que, para combater o crime, as MS são subutilizadas “diante dos potenciais, 

das possibilidades de utilizar isso a favor do combate à criminalidade”. 

 Para Manning (2013, p. 20),  

Embora os estudos de tecnologia policial sugiram uma dependência cada vez 
maior das tecnologias de informação de vários tipos e a racionalização das 
ações de policiamento, isto é, alinhando os fins ou objetivos declarados do 
policiamento com os meios destinados a realizá-los, determinar isso continua 
difícil. Os fins do policiamento são amplos, indefinidos e de natureza geral, e 
incluem manter a ordem, servir ao bem coletivo ou à qualidade de vida, 
promover os direitos humanos, aplicar a lei e representar a confiança. Estes 
são tácitos, assumidos e implícitos, e a polícia há muito tempo acha difícil 
defini-los operacionalmente. 

  

Para o autor, toda essa complexidade faz com que os policiais recorram a substitutos 

indiretos, como tempo de resposta, número de prisões e de crimes registrados, mas também a 

parcerias e mais interação com a comunidade. Para isso, as MS caem como uma luva, pois 

possibilitam aos policiais prosseguirem com suas abordagens tradicionais com foco no crime, 

ao mesmo que tempo em que favorecem os programas e as parcerias orientadas para a 

comunidade, tais como as RVP.  
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As novas capacidades de rede oferecidas pelas MS permitem que organizações 

públicas e privadas repensem como e para que se comunicam com o público, como querem 

ouvir e responder a esse público e, no caso das organizações governamentais, como podem 

trabalhar junto à sociedade na busca de objetivos comuns (Davis, Alves, & Sklansky, 2014). 

As respostas a essas questões podem ser encontradas na interseção de características como 

escopo, estrutura, tom e rapidez presentes nas MS com a visão, missão e as estratégias de 

emprego da organização em questão. Apesar de serem quase sempre ressaltadas as capacidades 

“idílicas” das MS para a interação, é preciso estar atento ao sentido dado a essa interação em 

razão das implicações éticas e do comprometimento da confiança. Tal como acontece com as 

estratégias de “stealth marketing” praticadas por algumas empresas por meio das MS, nas quais 

um produto é anunciado de maneira subliminar com o objetivo de tornar as pessoas interessadas 

no produto apresentado, a verdadeira interação buscada pela polícia com o cidadão pode não 

estar clara ou estar encoberta por envolver a intrusão e/ou a exploração das relações sociais 

como meio de alcançar a eficácia, comprometendo seriamente a sua legitimidade (Martin & 

Smith, 2008). No caso específico da polícia, isso pode ocorrer também em razão da importância 

dada à opinião pública e do controle que esta exerce sobre essa organização (Bayley, 2001).  

Em seguida, exponho, no capítulo 6, os resultados desta pesquisa. Os Estudos 

Baseados em Prática me forneceram uma lente poderosa para explicar o fenômeno do uso das 

MS no policiamento. Pude verificar, por exemplo, que a criação de grupos de discussão é uma 

funcionalidade disponibilizada pelo Facebook, mas não utilizada na PMMG. Talvez, o volume 

e a velocidade de transmissão possibilitados pelo WhatsApp produzam resultados mais 

significativos para discussões em grupo. Nesse sentido, verifiquei que essas ferramentas 

tecnológicas, quando usadas no policiamento, moldam esse uso e são moldadas por ele. 
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo, discuto a aplicação do quadro teórico à questão de pesquisa e 

apresento o resumo dos achados desta tese. Para organizar essa apresentação e melhor explanar 

os resultados alcançados, faço um breve retrospecto do trajeto percorrido até aqui. 

Como discorri no capítulo 1, o foco dos estudos sobre MS e polícia está, 

prioritariamente, na compreensão da influência dessas ferramentas tecnológicas na relação com 

o cidadão. Os estudos sobre este tema, em sua maioria, partem do pressuposto de que as MS 

têm potencial para moldar o trabalho policial, contribuindo para a introdução de mudanças que 

possibilitariam um aumento de eficiência. Para corroborar esse argumento e atingir outros 

objetivos estabelecidos em suas pesquisas, os autores examinam: i) as funcionalidades das MS, 

o perfil dos usuários e o conteúdo das mensagens e ii) as estratégias para adoção e uso. Em sua 

maioria, são investigadas as polícias estadunidenses e europeias nas quais as MS são tratadas 

como um objeto físico e a polícia como uma entidade.    

Uma importante lacuna nesse debate era constituída pelo fato de não haver, nessa 

literatura, análises sobre o uso das MS no policiamento em um contexto de ação situada, 

entendendo as MS como um bem social que molda e é moldado na prática policial. Preencher 

essa lacuna se torna especialmente relevante na medida em que não se conhecem as possíveis 

contribuições que o uso desses artefatos proporciona quando utilizados em redes de atividades 

interconectadas desenvolvidas pelos policiais que atuam nas ruas. O emprego das MS no 

policiamento nessa perspectiva processual e reflexiva, a partir da dinâmica das interações entre 

os policiais e as MS em uma rede de conexões estabelecidas na prática, até o presente momento, 

não havia sido estudado.  

Nesse contexto, este trabalho foi motivado pela percepção de que era necessário 

compreender e explicar se, como e com qual finalidade esse uso está ocorrendo, a partir da 

maneira pela qual os policiais atribuem significado às suas experiências de trabalho 

empregando as MS. Percebi que era relevante descrever não só o que é feito pela polícia com 

as MS, mas como e para que os policiais fazem isso juntos. Para isso, era necessário aplicar 

uma lente que focasse a atenção teórica nas maneiras possíveis que essas novas tecnologias 

permitem aos policiais realizar suas atividades ou serem restringidos nelas. Entendi que a lente 

da prática me forneceria uma estrutura convincente para compreender o papel das MS nas 

organizações. 



161 
 

Disso se originou o objetivo geral da pesquisa: explicar de que forma e com que 

finalidade as mídias sociais são empregadas no policiamento sob a lente da prática. A 

investigação deste objetivo passou por três objetivos específicos voltados a: i) identificar tipos 

e atributos das MS empregadas no policiamento; ii) identificar o que os policiais fazem com as 

MS em suas atividades diárias e como as regras e recursos estruturam esse uso; e iii) explicar a 

contribuição de uma abordagem baseada na prática para o entendimento da utilização das MS 

em organizações policiais. 

A própria formulação desses objetivos – que passava por explicar o uso de uma 

tecnologia não a partir de suas funcionalidades, mas do que realmente as pessoas fazem com 

essa tecnologia em suas práticas recorrentes e situadas – já assinalava minha opção por uma 

abordagem teórica sobre o uso da tecnologia que me permitisse observar as MS sendo 

empregadas em seu contexto social. Nesse sentido, o quadro teórico de referência desta tese 

teve seus fundamentos fornecidos pelo modelo das dimensões da dualidade da estrutura 

desenvolvido por Giddens (2009) em sua Teoria da Estruturação e incorporado por Orlikowski 

(2000) em seu modelo de tecnologia em prática e pelo conceito de redes sociotécnicas, advindo 

da Teoria Ator-Rede (Latour, 1999a). Esses conceitos foram integrados em um modelo, 

apresentado no capítulo 3 e aplicado aos objetivos desta tese. Nas três seções seguintes, 

apresento o resumo dos achados, as implicações teóricas e as implicações para a prática. 

 

6.1 Resumo dos achados 

Antes de iniciar a análise do uso das MS no policiamento, me aproximei do campo 

investigando a adoção da PMMG ao Facebook. Os resultados encontrados contribuíram 

significativamente para o processo posterior, e foram os seguintes: 

i) A adoção do Facebook pela PMMG, fundamentada na proposta de Praxedes 

(2015),  foi institucionalizada através da RCSP, em uma perspectiva na qual a polícia buscou 

interagir simultaneamente com suas diversas frações entre si e com a sociedade. Constatei que 

o plano não levava em consideração a potencial eficácia da agência dos policiais e das MS. As 

853 frações da PMMG, instadas pela DCO, criaram uma página no Facebook, mas isso não 

resultou em mais interação. Este resultado pode ser compreendido a partir da perspectiva da TE 

(Giddens, 2009; Orlikowski, 1992, 2000) e da TAR (Latour, 2005). As estruturas e sistemas 

organizacionais não são neutros, mas são sustentados por esquemas interpretativos que refletem 

os valores e crenças, neste caso, dos policiais. Como resultado, a adesão envolveria não apenas 

mudar os elementos estruturais da organização, mas também os valores e crenças subjacentes. 
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A percepção de que o “Facebook é a mídia da polícia” e a baixa participação dos policiais nessa 

MS é uma consequência desta forma de adoção. 

ii) A decisão de situar a estratégia para adoção nos níveis de direção das 

unidades, ao invés de “distribuir” aos policiais a participação neste processo, faz com que o 

Facebook venha sendo utilizado somente como um canal de transmissão de atuações e dicas 

policiais nas frações da PMMG. Este modo de entender a estratégia, como um recurso legítimo 

nas mãos da alta direção, é a crítica central nos estudos sobre estratégia como prática (Wilson, 

Jarzabkowski, 2004; Whittington, 2006, 2015; Fenton & Langley, 2008). 

iii) As resistências internas ao uso do Facebook podem ser explicadas através da 

dualidade da estrutura (Giddens, 2009), que entrelaça questões de discurso, poder e 

legitimidade. As MS possibilitam aos policiais se expressarem e compartilharem seus próprios 

significados, o que lhes confere poder. Os policiais independem da PMMG para o acesso e o 

uso das MS enquanto um recurso alocativo “aberto”, mas este uso pode ser limitado pelos 

recursos autoritativos, dos quais se valem os que detêm o poder de decisão.   

iv) A visibilidade das ações policiais buscada por meio do Facebook pode ser 

entendida como uma resposta a partir de um esquema interpretativo moldado pela pressão social 

por um melhor desempenho operacional. As MS conferem um poder à PMMG não facultado 

pelas mídias tradicionais. A Imagem Institucional é a principal finalidade para o uso das MS. 

A pesquisa produziu o seguinte resultado: 

As mídias sociais são utilizadas no policiamento como fonte de dados para o 

combate à criminalidade e para o fortalecimento da imagem institucional.  

A lente da prática favoreceu a explicação sobre a forma e a finalidade do uso desses 

artefatos tecnológicos. Primeiro, ao contrário do que afirmou Manning (2003, p. 419) sobre a 

centralização da informação, as MS dispersam as informações. Isso se dá em razão do volume 

e da velocidade com que as informações são produzidas, do alcance que possibilitam e do 

interesse do policial em manter aquele dado disponível para uso futuro, em um banco pessoal 

no seu smartphone. Esta dispersão redunda em diversos bancos de dados criados e replicados 

pelas frações policiais e por grupos de policiais. Essas funcionalidades efetivamente 

consideradas pela agência representam os recursos. Esta é uma tendência que merece atenção, 

pois impacta diretamente a coordenação e o controle exercidos por meio da cadeia de comando.  

Em segundo lugar, indo ao encontro das discussões de Giddens (2009) e Orlikowski 

(1992, 2000) sobre a dualidade da estrutura, constatei que as normas restritivas à divulgação de 

imagens e de vídeos de ações policiais, bem como a proibição para utilização dos equipamentos 
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da PMMG, caíram em desuso. No entanto, padrões culturais e de ação e outras normas que 

cuidam da disciplina e da hierarquia (propriedades estruturais do sistema) e que mantêm a 

cadeia de comando são empregadas como forma de legitimação. Assim, é possível visualizar o 

mecanismo de forças entre recursos e normas para atuar sobre o esquema interpretativo através 

do qual os policiais dão sentido às MS e aos recursos oferecidos por esses artefatos na execução 

do policiamento, reforçando ou mudando seus pontos de vista e experiências em um processo 

contínuo e recíproco.  

Em terceiro lugar, os conteúdos criados, replicados e transmitidos por meio das MS 

servem de base para o processo de interpretação dos policiais (esquemas interpretativos). Por 

meio desses esquemas, os policiais não apenas dão sentido à tecnologia e aos recursos 

oferecidos por ela, como também transformam a estrutura cognitiva gerada pelo seu próprio 

uso, o que poderá reforçar ou mudar suas opiniões e experiências em um processo contínuo e 

recíproco, como no modelo proposto por Orlikwski (2000). Os esquemas interpretativos 

utilizados pelos policiais baseiam-se nas funcionalidades do WhatsApp e dos aplicativos de 

segurança pública e na premissa de que a velocidade e o alcance de transmissão da informação, 

por meio dessas ferramentas tecnológicas, serão úteis para diminuição do tempo de resposta 

aos chamados, o que aumenta a eficácia no combate ao crime.   

Em quarto lugar, a significação gerada a partir dos esquemas utilizados pelos 

policiais para interpretar e situar o uso que fariam das MS no policiamento, em especial o 

WhatsApp, deu origem à estrutura combate à criminalidade, marcada pelo uso intensivo das 

funcionalidades para: i) consultas e compartilhamento de informações; ii) agilizar e assegurar 

a tomada de decisão local; iii) aprimorar a qualidade das soluções; e iv) disseminar o 

conhecimento entre os membros dos grupos. 

Em quinto lugar, outras estruturas identificadas que evidenciaram a capacidade de 

influência no emprego do uso das MS no policiamento, contribuindo positivamente para que o 

combate à criminalidade seja atingido pelos policiais e pela PMMG, foram: i) comunicação 

interna; ii) redução de lacunas de informação; e iii) fortalecimento do espírito de corpo. 

Em sexto lugar, dentre as associações decorrentes dos vínculos entre policiais e 

artefatos tecnológicos, aqui compreendidas as MS, os aplicativos desenvolvidos para segurança 

pública, os sites, os smartphones, foi possível identificar, principalmente ao me aproximar da 

questão geracional e da relação entre superior-subordinado, os efeitos dos vínculos entre os 

policiais entre si, os artefatos em si e dos policiais e artefatos entre si. Os efeitos visíveis estão 

na melhoria das relações interpessoais com mais envolvimento entre os graduados, 
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independentemente da distância geográfica ou do local de trabalho em que se encontrem. No 

entanto, essa aproximação pode resultar em um efeito reverso para estratégias de policiamento 

preventivo e proativo. O reforço ao sentido de missão e o fortalecimento do espírito de corpo 

são um estímulo para as práticas tradicionais de policiamento aleatório, com ênfase na redução 

do tempo de resposta e na prisão de infratores.  

Em sétimo lugar, os grupos de WhatsApp representam bem o conjunto de 

associações possíveis no processo de construção das redes entre policiais e artefatos, que a TAR 

define como translação (Latour, 1999b). A rede aqui é considerada tanto o meio quanto o 

resultado das interações, e recursiva e precariamente gera e reproduz interações posteriores. Em 

sua maioria, esses grupos nos quais ocorrem as interações são abertos e possibilitam diversos 

tipos de conexão, o que favorece o crescimento para qualquer direção, cuja extensão e 

composição são sempre contingentes, não sendo de natureza exclusivamente técnica ou social. 

Na Figura 19 apresento este modelo do uso das MS no policiamento.  

 

 Figura 19: Modelo do uso das MS no policiamento 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.2 Contribuição para a literatura de mídias sociais e polícia 

O campo de estudos sobre mídias sociais e polícia é um campo em construção, por 

isso diversas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Neste sentido, apresento minha 

contribuição fundamentada em uma revisão integrativa. Identifiquei que as características mais 

destacadas para o emprego das MS no setor público e, em especial, pela polícia são a 

interatividade (Kaplan & Haenlin, 2010; Crump, 2011; Davis, Alves, & Sklansky, 2014; 

Brainard & Edlins, 2015; Omanga, 2015) e a disponibilidade de dados (Trottier, 2012, 2015). 

Esses atributos influenciam as relações de dependência e autonomia entre atores humanos e não 

humanos. 

Explicito como o campo vem se estruturando destacando as três principais 

perspectivas adotadas pelos autores: i) características das MS utilizadas, dos usuários e das 

mensagens; ii) uso das MS pela polícia; e iii) estratégias de adoção e emprego.  

Os estudos sobre MS e polícia se concentram em casos de polícias estadunidenses 

(Manning, 2005) ou europeias. Esta pesquisa cobre um gap, investigando um caso do uso das 

MS em uma Polícia Militar no Brasil. 

O policiamento comunitário é a estratégia para a qual se voltam as pesquisas para 

explicar o uso das MS pela polícia. No entanto, nem o policiamento comunitário nem as MS se 

mostraram estratégias eficientes para aumentar a participação, engajamento e legitimidade da 

polícia junto à comunidade. Esta pesquisa descreve que as fontes abertas de dados intensificam 

o sentido de missão e o espírito de corpo em direção às práticas reativas do policiamento 

tradicional. 

  

 6.3 Implicações para a prática 

 O trabalho contribuiu para melhor instrumentalizar as polícias militares e o debate 

acadêmico voltado ao emprego das MS nestas organizações. O consenso atual sobre o uso 

dessas ferramentas tecnológicas pela polícia está voltado para a comunicação institucional. Este 

trabalho explicitou que as MS podem cooperar significativamente com a comunicação interna, 

o que redunda em contribuições para a gestão organizacional e implementação de políticas de 

recursos humanos. Nesse sentido, o mapeamento dos policiais que exercem liderança nos 

grupos de WhatsApp é fundamental, uma vez que esses policiais podem atuar como hubs para 

a transmissão de informações. Pesquisas que empreguem a análise de sentimentos podem ser 

conduzidas para avaliação do moral de tropa e da sensação de segurança de dada comunidade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho procurei ampliar o conhecimento disponível sobre mídias sociais em 

uma polícia militar do Brasil, explicando de que forma e com que finalidade esses artefatos 

tecnológicos são empregados no policiamento sob a lente da prática. Para isto, inicialmente, 

busquei identificar os tipos e as funcionalidades das MS utilizadas na prática policial. Nessa 

direção, o WhatsApp e os aplicativos desenvolvidos para a segurança pública por órgãos 

governamentais, pela PMMG e por policiais são as mídias sociais mais usadas. As 

funcionalidades dessas MS mais destacadas nas narrativas foram: i) a velocidade e o volume de 

dados; ii) o amplo alcance; e iii) o fácil acesso e manuseio para coleta e envio de textos, áudios 

e vídeos. Essas caracteríticas permitem aos policiais compartilharem informações e terem 

acesso imediato a fontes de consulta para esclarecer dúvidas e validar a tomada de decisão local. 

O uso associado e sincrônico do WhatsApp com os aplicativos (QApp, Sinesp, QAP Multas, 

Infra Note) aumenta a capacidade de resposta aos chamados de emergência e a redução do 

tempo de chegada e resolução de conflitos pelos policiais.  

Em continuidade, investiguei e identifiquei como as regras e os recursos estruturam 

o uso das MS no policiamento. Enquanto fonte aberta de dados, as MS são apropriadas pelos 

policiais como recursos que lhes conferem poder na tomada de decisão. No entanto, em algumas 

situações, os dados são obtidos e empregados sem obediência à cadeia de comando, ao arrepio 

de regras estabelecidas. Para que essas regras sejam seguidas e para que o locus do poder 

vigente, as rotinas e procedimentos menos formais sejam mantidos, a polícia aplica sanções aos 

transgressores em uma tentativa de limitar a capacidade de decisão auferida pelas informações 

obtidas através das MS.  

Finalmente, explicitei a contribuição de uma abordagem baseada na prática para o 

entendimento do emprego das MS em organizações policiais. Aproximar-se dos policiais 

envolvidos diariamente na prática policial desvenda situações muitas vezes desconhecidas para 

os policiais que atuam no nível estratégico ou que não estão diariamente nas ruas. As pesquisas 

que tratam do uso das MS pela polícia têm focalizado as entrevistas com os policiais que atuam 

no nível estratégico como as principais fontes de dados. Em direção contrária, a lente da prática 

me permitiu explicar que as mídias sociais são utilizadas no policiamento como fonte de dados 

para o combate à criminalidade e para o fortalecimento da imagem institucional.  
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7.1 Limitações da pesquisa 

A despeito de esta pesquisa trazer significativas contribuições teóricas e práticas, a 

aplicação do método de estudo de caso único pode ser uma limitação a ser superada em 

pesquisas futuras. Em razão do significativo volume de dados para lidar durante a coleta, o 

registro e a análise de informações, há o risco de eu ter incorrido em conclusões ou resultados 

afetadas pela minha “certeza policial”. 

 

7.2 Pesquisas Futuras 

Apresento como um dos resultados da revisão integrativa um quadro consolidado 

(ver Quadro 11, p.70) para pesquisas futuras sobre mídias sociais e polícia, considerados os 

aspectos de método e de objeto. Esse quadro foi elaborado a partir das propostas dos autores 

identificados na revisão. O papel da teoria no design e na estratégia de pesquisa constitui 

também uma oportunidade para estudos futuros, pois o número de artigos que oferecem uma 

contribuição teórica para o campo é pouco significativo.  

Estudos sobre a influência das MS para a aprendizagem social na polícia constituem 

um tópico relevante que sugiro para o prosseguimento desta pesquisa. Isso porque, nessa 

perspectiva, os indivíduos aprendem na interação, dentro dos sistemas sociais, como verifiquei 

nesta tese que as MS possibilitam aos que as utilizam em suas práticas.  

A identificação de que o WhatsApp reforça o sentido de missão e fortalece o espítito 

de corpo em direção ao combate à criminalidade sinaliza a possibilidade de essa MS influenciar 

a cultura policial. Nesse sentido, pesquisas que analisem se e de que maneira essa MS reforça 

a cultura e subculturas policiais serão uma contribuição significativa para este campo.  

O conteúdo das postagens realizadas pelos policiais nas MS, se valendo da sua 

condição funcional, ou em redes com caráter institucional nas quais eles participam, é um outro 

aspecto que requer uma investigação também sob o enfoque da cultura policial. As narrativas 

sobre punições, em razão do conteúdo postado pelos policiais, tratam apenas das críticas 

formuladas ao Comando ou ao Governo. Nada se falou sobre postagens que desrespeitem 

direitos constituídos ou que incitem a prática de crimes, que foram a tônica das eleições 

presidenciais de 2018 no Brasil. 

Aspectos ligados às questões geracionais dos públicos interno e externo, e se e como 

as MS influem na desigualdade para acesso e transmissão das informações, é um ponto que 

merece também ser estudado.        
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APÊNDICE – Protocolo de entrevista 

 

 

  

 

Protocolo de entrevista: O emprego das mídias sociais no policiamento 

 

Data/Horário: 

Setor: 

Entrevistado: 

Código de correspondência: 

Posto/graduação: 

Idade: 

Escolaridade: 

Sexo: 

Tempo de polícia: 

Trajetória na PMMG: 

Trabalha diretamente com MS: 

 

Perguntas: 

1. Para você, existe um antes e depois das mídias sociais para a prática policial na PMMG?  

2. Na sua percepção, como e para que a PMMG utiliza as mídias sociais? 

3. Para você o que mudou na prática policial da PMMG com as mídias sociais? Você pode 

citar exemplos? 

4. Na sua percepção, como e para que os policiais utilizam as mídias sociais? 

5. Como você usa as MS na sua atividade? 

6. Você conhece alguma legislação que regula o uso das MS na PMMG?  

7. Você já recebeu alguma orientação para uso da MS em serviço? Que tipo de orientação? 

8. Você segue a PMMG no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Youtube? 

9. Qual a mídia social que você mais utiliza pessoalmente e profissionalmente? 
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ANEXO 1 – Parecer 13/2017 – CEPH/FGV 
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ANEXO 2 – Ofício 114/17 CPP 
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