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RESUMO

A cultura organizacional tem se revelado um excelente instrumento analítico em 
Administração. Sob seu prisma, as organizações têm sido estudadas com o intuito de 
estabelecer-se ou construir-se uma identidade como modo de alavancar as suas atuações. O 
presente trabalho, nessa seara, explora os conceitos de cultura e cultura organizacional para 
melhor amoldar-se aos seus objetivos. Optou-se, nesse contexto, por usar os conceitos 
firmados pela filosofia da ação de Pierre Bourdieu - Campo, Capitais e habitus -, uma vez que 
diferenciam-se das demais teorias da cultura por trazer uma concepção relacional entre 
estrutura e atores sociais, entre objetividade e subjetividade. Utilizando-se desse arcabouço 
teórico, delimitou-se o Campo Criminalística a partir dos Capitais que ali estão em jogo, 
sobretudo o Capital nomeado de Forense, diferenciando-o dos demais Campos que o 
tangenciam: Polícia, Jurídico e Científico. Diante dessa delimitação e a partir de um estudo de 
caso sobre o Instituto de Criminalística do Distrito Federal, foi possível, ainda, estabelecer os 
principais elementos cognitivos que compõem o habitus dos Peritos Criminais que ali atuam, 
cotejando-os, sobretudo, com o habitus do policial, traçando diferenças e possíveis similitudes 
e irrigações.

Palavras-chave: cultura, cultura organizacional, Polícia, Criminalística, Campo, Capital e 
habitus. 



ABSTRACT

Organizational culture has been an excellent analytical tool for management. Under his 
perspective, organizations have been studied in order to establish or build up an identity  as a 
way to leverage their performances. The present work explores the concepts of culture and 
organizational culture to better conform to the goals. It was decided, in this context, by  using 
the concepts of action signed by the philosophy of Pierre Bourdieu - field, habitus and Capital 
- since differentiate themselves from others culture’s theorys by bringing a relational 
conception of structure and social actors, between objectivity  and subjectivity  . Using this 
theoretical framework, the field Forensics was delimited from the Capital that are at  stake 
here, especially the Capital named Forensics, differentiating it from other fields that  tangent: 
Police, Legal and Scientific. Given this definition and from a case study of the Forensic 
Institute of the Federal District, it was also possible to establish the main elements that make 
up the cognitive habitus of forensic experts who work there, checking them - especially with 
the habitus police - tracing differences and possible similarities.

Keywords: culture, organizational culture, police, forensic, Field, Capital and habitus.
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1   APRESENTAÇÃO

1.1 Introdução

Historicamente, a atividade pericial se confunde com o nascimento do Inquérito 

Policial. Entretanto, a peça denominada “inquérito” é relativamente nova na resolução de 

conflitos sociais. Nesse sentido, Foucault (2005, p. 12) revela que:

[...] o que chamamos de inquérito - inquérito tal como é e como foi praticado 
pelos filósofos de século XV ao século XVIII, e também por cientistas, 
fossem eles geógrafos, botânicos, zoólogos, economistas - é uma forma bem 
característica da verdade em nossas sociedades [...]. E foi no meio da Idade 
Média que o inquérito apareceu como forma de pesquisa da verdade no 
interior da ordem jurídica.

Configurações políticas, econômicas e sociais em dada época fizeram eclodir uma 

nova forma de relação de verdade no mundo jurídico. Antes, tinha-se uma estrutura binária, 

onde litigavam sobre um dado fato somente vítima e suposto autor, estando a verdade tangível 

em um plano inferior. Desde o séc. XVIII, o litígio passa a ser resolvido por um poder 

exterior, que substitui a vítima no contexto do conflito. A pretensa ofensa passa a ser contra o 

Estado, que além de lesado, é também o ente a ser reparado. O inquérito, e paulatinamente a 

prova pericial, passa a ser fundamental nesse novo jogo de busca da verdade.

A perícia criminal, ao longo desse processo, foi alçada a uma posição de destaque 

no jogo processual penal. Dentre os diversos meios de prova contemporaneamente aceitos, a 

prova pericial tem sido considerada essencial tanto para a elucidação de fatos, quanto para a 

promoção dos Direitos Humanos.

A Criminalística é ciência sobre a qual se apóia a prova pericial. A partir de ramos 

mais diversos do conhecimento científico - matemática, física, química, biologia, etc. -, atua 

no sentido de reconstruir um fato do passado ou atestar um acontecimento do presente, mas  

sempre com uma característica singular: o lastro da cientificidade. Desse modo, o Perito 

Criminal - profissional responsável pela elaboração dessa prova - exerce o papel social de um 

cientista, aplicando seus conhecimentos e métodos no sentido de prover o julgador com a 

verdade que melhor aproxima-se dos fatos de interesse penal acontecidos.
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Atualmente, parte dos Institutos de Criminalística do Brasil encontra-se inserida 

na estrutura organizacional das Polícias Judiciárias estaduais e federal. Os Institutos, nessa 

configuração, encontram-se vinculados hierarquicamente ao órgão policial, de forma a se 

estruturar uma dependência financeira, administrativa e, de certo modo, funcional.

Entretanto, a atividade exercida pelas Polícias Judiciárias - por ditame 

constitucional - é essencialmente investigativa. Nessa fase da persecução penal, uma série de 

direitos individuais e processuais estão mitigados, tal como o contraditório e a ampla defesa.

Soma-se a isso que, em um país como o Brasil, com um processo de 

redemocratização recente, o habitus policial apresenta-se eminentemente autoritário. Os 

Direitos Humanos são relegados a segunda ordem. As principais práticas e discursos se 

voltam a uma verdadeira criminalização da pobreza. O estereótipo do criminoso nato, em 

regra o cidadão pobre, orienta grande parte das atividades investigativas.

A Criminalística, em princípio, caminha em sentido contrário. Com lastro na 

ciência, atua como promovedora dos Direitos Humanos, produzindo provas sem vícios. Não 

tem como foco a investigação e a penalização a qualquer custo, mas a busca da verdade 

possível. Isenta-se de formulações de juízos de valor sobre pessoas, uma vez que o objeto de 

trabalho são os elementos materiais deixados na prática de um crime.

A prova pericial tem por meta ser isenta. Não deve ser produzida para beneficiar 

nenhum ator do jogo processual penal, seja o réu, seja o Ministério Público atuando como 

órgão acusador do Estado. Para isso, sua teoria baseia-se nas ciências aplicadas, com o 

objetivo de tornar as análises e os resultados obtidos o mais próximo possível da verdade dos 

fatos.

Nesse sentido, é legítimo formular e investigar a hipótese principal alçada nesse 

estudo, qual seja, que a Criminalística constitui um Campo próprio - no sentido proposto por 

Pierre Bourdieu - bem delimitado e diferente dos demais Campos que compõem o Sistema 

Penal, sobretudo o Campo “Polícia”.

Não obstante, conjectura-se que a inserção do Instituto de Criminalística no cerne 

da estrutura da polícia contamina a produção da prova pericial. O órgão pericial, segundo a 

hipótese de trabalho aqui levantada, possui um habitus próprio, que muito se diferencia do 

habitus do Campo Segurança Pública, ou mais especificamente, Polícia.

Do ponto de vista gerencial, ao delimitar o Campo Criminalística, verificar sua 

existência e identificar os Capitais que estão em jogo, pode-se, de certa forma, alcançar a 
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competência essencial da Criminalística, de modo a subsidiar uma melhor gestão da 

organização que será utilizada com estudo de caso na exploração do problema proposto: o 

Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. 

Nesse escopo, utilizar-se-á o seguinte conceito de competência essencial 

(Prahalad; Hamel, 1998, p. 298): “as competências essenciais são o aprendizado coletivo na 

organização, especialmente como coordenar as diversas habilidades de produção e integrar as 

múltiplas correntes de tecnologia.”.

Cabe ressaltar que, de modo mediato, o estudo que ora se engendra procura 

verificar se a Criminalística sofre perturbações advindas do Campo Policial, por ter uma 

interface tênue com este, sendo que essas perturbações podem influenciar ou contagiar a 

formação do habitus do perito criminal.

Note-se que essa discussão (Campo Criminalística x Campo Polícia) tem como 

finalidade indicar que a atual estrutura organizacional no qual se encontram os órgãos 

periciais interfere negativamente na sua atividade precípua. A imparcialidade na produção da 

prova fica maculada; a autonomia funcional torna-se uma grande falácia; a busca pela verdade 

possível transforma-se na busca pela verdade policial; e a promoção dos Direitos Humanos é 

substituída por uma ação que vai ao encontro do braço arbitrário do Estado.

Buscar-se-á alcançar os objetivos aqui propostos mapeando os discursos, crenças 

e práticas da atividade pericial, de modo a distingui-las da cultura policial; aferir o grau de 

comprometimento do Perito Criminal com as questões tipicamente policiais; buscar os ritos e 

símbolos; indicar a característica operacional predominante da Criminalística; e verificar qual 

a autoimagem que os Peritos Criminais têm. Esses elementos, quando reunidos, talvez 

permitam a caracterização do Campo autônomo da Criminalística.

Note-se que nesse processo de construção de um Campo e habitus próprios da 

Criminalística é fundamental desvelar a cultura organizacional dessa unidade. Esse trabalho 

será conduzido nesse sentido. Através de uma imersão histórica e do estudo de caso do 

Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, buscar-se-á construir os 

construtos que exteriorizam essa cultura, delimitando, inicialmente, as fronteiras do Campo, e, 

posteriormente, o habitus dos agentes que o compõem.

Nesse contexto, o presente trabalho estrutura-se em quatro grandes momentos, 

todos encadeados entre si.
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Em primeiro plano, apresenta-se como o conceito de cultura foi estruturado 

historicamente. A partir desse arcabouço, mostrar-se-á quais os caminhos trilhados pela 

Administração no intuito de mapear a cultura de uma Organização. Fechando esse primeiro 

momento, explorar-se-á os conceitos presentes na filosofia da ação de Pierre Bourdieu, 

conceitos esses que servirão de sustentáculo teórico e metodológico ao estudo.

Em um segundo momento, o trabalho adentra na construção do Campo Policial. 

Explora-se a sua construção, suas fronteiras, a lógica de operação e o seu desenvolvimento até 

o presente momento. Essa análise abrange tanto o seu aspecto geral, quanto as peculiaridades 

da realidade da cultura policialesca brasileira.

Posteriormente, com o intuito de verificar a existência de um Campo da 

Criminalística, promover-se-á uma visita histórica ao tema e uma abordagem auto-

etnográfica. Como surgiu a Criminalística? Onde e porque? Qual era o seu objetivo? Em que 

momento houve um entrelaçamento com a instituição Polícia? Todas essas questões são 

abordadas com o objetivo de tentar delinear o Campo Criminalística, desnudando quais os 

Capitais estão em jogo e qual a sua lógica de operação.

Por fim, o trabalho apoia-se em um estudo de caso para verificar a hipótese 

colocada, buscando alcançar, ainda, indícios das características básicas do habitus do agente 

social que opera naquele Campo: o perito criminal. Por meio de uma análise crítica dos 

discursos - captados por meio de entrevistas -, buscar-se-á revelar as linhas mestras das 

estruturas mentais desses agentes, o que possibilitará entender as suas práticas e ações dentro 

da organização estudada, bem como identificar possíveis contágios advindos da constante 

interação com a instituição Polícia.

1.2 Objetivos

Nesse estudo, tem-se como intuito primordial desvelar a existência de um Campo 

próprio da Criminalística, bem como identificar as diretrizes do habitus do perito criminal, de 

modo a propor uma nova gestão com foco em sua competência essencial. De forma 

subsidiária, visa-se buscar, ainda, traços de contágio da cultura organizacional da estrutura 

policial nesse habitus.

Os objetivos específicos do estudo a ser engendrado são:

a. Identificar as fronteiras que deliniam o Campo Criminalística;
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b. Buscar os Capitais que estão em jogo nesse Campo;

c. Delinear o Campo Polícia e desvelar a sua lógica atual;

d.Mapear o habitus do perito criminal;

e.Mapear o habitus do policial;

f.Verificar indícios de contágios no habitus dos Peritos Criminais pelos 

elementos da cultura policialesca;

g.Apontar a competência essencial do Instituto de Criminalística da Polícia 

Civil do Distrito Federal, verificar eventuais desvios e entraves em função 

das irrigações advindas do Campo Polícia.

1.3 Relevância do estudo

Ao identificar a existência de um Campo autônomo da Criminalística, a 

proposição de elementos de gestão torna-se mais clara e eficiente. Novas ideias gerenciais 

voltadas para a competência essencial desse Campo podem ser pensadas e implementadas no 

intuito de maximizar a sua atuação.

Ademais, esse estudo permitirá uma análise sobre a influência que o perito 

criminal sofre em sua percepção da realidade, em seu habitus, por estar inserido em uma 

estrutura policial.

1.4 Delimitação do estudo

O presente trabalho teve como domínio de exploração o Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Peritos Criminais dessa unidade 

organizacional foram entrevistados com o intuito de desvelar-lhes o habitus e, juntamente 

com uma análise histórica e uma imersão auto-etnográfica, caracterizar a existência de um 

Campo nos moldes propostos por Pierre Bourdieu, delimitar suas fronteiras e verificar quais 

as irrigações sofridas a partir do Campo Polícia.

As conclusões aqui tomadas certamente deverão ser cotejadas com estudos em 

outras unidades periciais. Por ser uma pesquisa essencialmente exploratória, e ainda sem 

precedentes no estudo da organização da Criminalística, o alcance das análises ainda não pode 

ser plenamente mensurado. Não obstante, por utilizar como referencial teórico um 
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instrumental poderoso, o estudo deve ser encarado como de grande relevância na área 

organizacional das unidades periciais.

Cabe ressaltar que se adotou como linha teórica no estudo do Campo Polícia uma 

abordagem essencialmente crítica. Trata-se de um recorte feito à luz da Criminologia Crítica, 

área das Ciências Humanas que alça como objeto de estudo o Sistema Penal como um todo, 

relacionando o seu discurso teórico baseado em princípios de Direitos Humanos com a sua 

realidade prática completamente distanciada dessa diretriz. Esse recorte, por óbvio, deixa à 

margem algumas outras abordagens sobre a instituição Polícia, como, por exemplo, estudos 

sobre o conceito de Polícia Comunitária e Polícia (ou policiamento) Orientada a Problemas.
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2   CULTURA E HABITUS POLICIAL 

2.1 Cultura: um conceito equívoco

O termo “cultura” não é unívoco. Autores de diversas áreas - filosofia, 

antropologia e sociologia - tentam conceituá-lo e delimitá-lo com o intuito de atingir certa 

precisão, mas o fato é que o conceito permanece fluido.

De certo, as preocupações iniciais com o termo e suas conotações derivam de 

estudos vinculados à Antropologia. Segundo George W. Stocking (1966), ao analisar-se esse 

processo de definição, pode-se categorizar duas alternativas de uso para o termo: uma 

humanista, outra antropológica. A visão humanista é homeostática, singular e permite a 

gradação de níveis de cultura. O recorte antropológico é progressivo, plural e afirma que os 

seres humanos são igualmente aculturados.

Para ilustrar essas duas alternativas conceituais, o autor promove um estudo 

historicista e distingue dois momentos bem definidos nesse processo de conceituação. Até o 

final do séc. XIX, o termo “cultura” não tinha adquirido ainda a conotação modernamente 

adotada pela Antropologia. Associava-se tão somente com uma progressiva acumulação de 

manifestações características da criatividade humana: arte, ciências, conhecimento, 

refinamento. Em resumo, “cultura” estava associada a características que manifestam o 

controle da natureza pelo homem, o controle do ambiente, do reflexo, do instinto. Note-se que 

as tentativas de conceituação até então propostas tinham um cerne comum: a separação entre 

ser humano e natureza. Nas palavras de Regis de Morais (1992, p. 27):

Necessariamente houve um ‘momento’ na trajetória do ser humano 
em que se tornou inevitável uma ruptura ontológica. Aquele ser que 
antes pulsava no oceano da consciência cósmica, imerso em total 
indistinção com toda a natureza, com certeza chegou a desenvolver 
um estágio de si no qual, não sem atônito pasmo, viu-se defronte do 
próprio mundo no qual vivia. Nascia aí o chamado abismo ontológico 
entre o eu (que é pensante e cognoscente) e os objetos (que só podem 
ser passivamente pensados, desde que estimulem e desafiem o eu).

Somente na transição do século XIX para o século XX o termo passa a ser 

cunhado de forma diferente. Pela primeira vez, aparece no plural e é utilizado para diferenciar 

grupos humanos. O termo deixa de ter uma conotação evolucionista (e singular, portanto) para 
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assumir sua forma pluralista. Sai de cena uma visão étnica-racial e emerge uma outra 

explicação para as diferenças mentais entre os seres humanos: o determinismo cultural. O ser 

humano não é mais visto como um ente racional, mas sim racionalidado.

É atribuído a Edmard B. Tylor o primeiro conceito estruturado de “cultura”. Em 

seu livro Primitive Culture, o autor, logo no primeiro parágrafo, delineia as bordas do 

conceito da seguinte forma (1871, p. 1): “Culture, or civilization, taken its wide ethnographic 

scene, is that complex whole wich includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and 

any other capabilities and habits acquired by man as a member of society (...)”.

A partir dessa definição sistematizada, o conceito ganhou várias e novas acepções. 

Roger M. Kessing (1974), em um esforço historicista, catalogou essas diversas correntes 

conceituais que se desenvolveram e as classificou como se segue.

I. Cultura como Sistema de Adaptação: conceito que define a cultura sob 

uma perspectiva evolucionista. Evolução biológica e adaptação cultural formam o 

binômio do desenvolvimento humano. Nesse contexto, culturas são sistemas que 

relacionam as comunidades às suas configurações ecológicas, sendo suas configurações e 

mudanças vinculadas a processos de seleção natural de adaptação ao ambiente. Um 

estudo elaborado por Roy  A. Rappaport (1968) reflete bem essa concepção. O autor 

realizou uma pesquisa etnográfica em uma comunidade primitiva da Nova Guiné. No 

prefácio do livro é explicitado que a adaptação cultural tomou diferentes formas ao se 

comparar comunidades periféricas e centrais das regiões montanhosas. 

II. Cultura como Sistema Cognitivo: a cultura é definida como sendo um 

sistema de conhecimentos. É um modelo de interpretação da realidade, de percepção de 

fenômenos. O conceito privilegia o sistema cognitivo do ser humano, e não as suas 

manifestações exteriores. A cultura seria uma relação de códigos ideais que estão sob os 

eventos observáveis.

III. Cultura como Sistema Estrutural: nesse arcabouço, o termo cultura é visto, 

basicamente, como um sistema simbólico compartilhado que é derivado de criações 

cumulativas da mente. Claude Levi-Strauss é o grande representante dessa corrente. O 

autor, em sua obra, tenta, nuclearmente, “(...) to discover in the structuring of cultural 

domains - myth, art, kinship, language - the principles of mind that generate these 

cultural elaborations”.
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IV. Cultura como Sistema Simbólico: por fim, pode-se caracterizar essa última 

corrente como sendo aquela que define a cultura como sendo um sistema de significados 

e símbolos compartilhados. Essa corrente aproxima-se, mas não se confunde, com a 

corrente anterior. Os dois grandes representantes são Clifford Geertz e David Schneider. 

Sherry B. Ortner (2007, p. 382), ao condensar o pensamento de Geertz, revela o seguinte:

Existem duas dimensões identificáveis na teoria de cultura de Geertz. Por um 
lado, há o conceito americano clássico de cultura, identificado com Boas, 
Mead, Benedict e etc., e definido substantivamente como a visão de mundo e 
ethos de um grupo particular de pessoas. Por outro lado, há uma teoria 
filosófico/literária do processo cultural, inspirada particularmente por 
Wittgenstein, a qual enfatiza a construção de significado e de subjetividades, 
através de processos simbólicos embutidos no mundo social.

Em relação a esse segundo aspecto, o próprio Geertz explicita o conceito de 

cultura por ele delimitado: 

O conceito de cultura que defendo (...) é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essa teia e 
a sua análise. (GEERTZ, 1978, p. 14).

David Schneider, seguindo uma linha semelhante, indica já na introdução de uma 

de suas famosas obras que cultura é um sistema de símbolos e significados. O autor, ao 

promover um estudo analítico sobre a linguagem, indica que (1980, p. 3):

But, if language is, in one of its meanings. culture, culture is not wholly or 
exclusively or entirely language. Culture includes more than language 
because  language  is not the only possible system of symbols and meanings 
(grifo nosso).

Ao lado (ou à margem) dessas concepções, podemos destacar, ainda, as propostas 

da abordagem construtivista, além das obras de Georg Simmel e Zygmunt Bauman. 

A corrente construtivista da Sociologia apóia-se no interacionismo simbólico para 

tratar o assunto. Para Berger e Luckman (2010, p. 221), “As estruturas sociais históricas 

particulares engendram tipos de identidade, que são reconhecíveis em casos individuais”. 

Padrões de comportamentos são formados ao longo do tempo e internalizados pelos 

indivíduos por processos de socialização, que podem ser conceituados como “a ampla e 
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consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou um setor 

dela.” (Berger; Luckman, 2010, p. 169).

Georg Simmel explora a natureza filosófica do conceito. Usando as noções de 

natureza, espírito, potência e imanência, o autor indica as duas dimensões da cultura. Em uma 

face, seu aspecto subjetivo, ligado ao desenvolvimento do homem em direção à “perfeição”, 

impulsionado por sua potência inata. De outro lado, o caráter objetivo, externo ao indivíduo, 

que se entrelaça e conduz a imanência humana à sua condição cultural.

Note-se que todo o arcabouço teórico do autor está pautado na dualidade 

subjetivismo x objetivismo. Por um lado, cultura, segundo Simmel (2000, p. 42), “(...) é o 

desenvolvimento máximo do potencial de uma pessoa a partir de seu estágio natural, seguindo 

a autêntica direção intrínseca de uma personalidade particular (...)”. Mas cultura também 

implica em algo externo, extrínseco ao ser humano; um produto intelectual objetivado. A 

cultura objetivada seria a estrada que leva o espírito à sua perfeição.

Pode-se condensar essas tensões existentes entre o intrínseco e o extrínseco na 

obra de Simmel da forma que se segue (Carvalho, 2004, p.149):

O problema caracterizado por Simmel aparece no momento em que há uma 
separação do produto cultural em relação ao seu criador. É neste instante que 
a cultura pode ser dividida em duas esferas distintas: a cultura objetiva, que 
designa objetos em estado de evolução; e a cultura subjetiva, referente ao 
nível de desenvolvimento interior que as pessoas alcançam. Quanto mais 
separado um produto está em relação à espiritualidade subjetiva de seus 
criadores, mais ele passa a ser integrado a uma ordem exclusivamente 
objetiva.

Como produto dessas tensões, surge o que Simmel definiu como a tragédia da 

cultura. O autor chama atenção para uma estranha dicotomia inerente ao conceito. Os 

aspectos da vida são dinâmicos e implicam em processos criativos por parte dos indivíduos 

através de sua psique. Não obstante, os objetos da cultura (sua face objetivada) transitam em 

sentido oposto, uma vez que impõem ordem, adequação, imobilidade e padronização da 

conduta humana. Nas palavras do próprio Simmel (2000, p.59):

These pages started out  from the deep estrangement or enmity which exists 
between the life and creative process in the psyche, on the one hand, and its 
contents and products on the other. The vibrating, boundlessly developing, 
restless life of the creative soul of any type is confronted by its fixed and 
intellectually unshakeable product, with the uncanny retroactive effect of 
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tying down and even hypostatizing that liveless; it is often as if the creative 
movement of the soul were dying from its own product.

Essa tragédia advinda da concepção de cultura é muito bem explorada 

conceitualmente por Zygmunt Bauman. O autor, em uma obra completa sobre o tema (2012), 

disseca por completo as estruturas conceituais até então propostas ao longo da história 

antropológica, sociológica e filosófica, para, ao final, propor uma unidade para um termo tão 

polissêmico.

Segundo Bauman, a confusão conceitual até então existente deriva do fato de 

tentar-se, sob um mesmo termo, abrigar tantas acepções e correntes (2012, p.83):

É conhecida a inexorável ambiguidade do conceito de cultura [...]. 
Com muita frequência, um número imenso de pessoas se vê enredado 
pela tendência temerária, embora de senso comum, de impor uma 
frágil unidade conceitual a termos semelhantes.”

Contextualizando as concepções propostas para o termo “cultura” a partir do 

século XVIII com as ideias da época, Bauman indica que a primeira grande preocupação 

conceitual orienta-se no sentido de distinguir as realizações humanas dos fatos da natureza. 

De certo que essa preocupação remonta da Idade Antiga com os primeiros filósofos, e atinge 

seu ápice no Iluminismo. Entretanto, o autor acrescenta que convergindo com essa 

preocupação estão as tecnologias de controle e educação vigentes no período, orientadas para 

o controle da mente e das ações dos indivíduos. Essas duas dimensões deveriam estar 

moldadas em um conceito único: cultura.

É nessa ambivalência (ou tragédia, nas palavras de Simmel) que Bauman verifica 

a grande dificuldade de conceituar-se o termo. Essa dificuldade fica explicitada nas palavras 

do autor (Bauman, 2012, p. 18-19):

A ambiquidade que importa (...) é entre criatividade e regulação normativa. 
As duas ideias não poderiam ser mais distintas, mas ambas estão presentes - e 
devem continuar - na ideia compósita de cultura, que significa tanto inventar 
quanto preservar; descontinuidade e prosseguimento; novidade e tradição; 
rotina e quebra de padrões; seguir as normas e transcendê-las; o ímpar e o 
regular; a mudança e a monotonia da reprodução; o inesperado e o previsível 
(...). A ambivalência central do conceito de ‘cultura’ reflete a ambiguidade da 
ideia de construção de ordem (...). A ordem construída pelo homem é 
inimaginável sem a liberdade humana de escolher (...). Inseparável, contudo, 
da ideia de uma ordem construída pelo homem está o postulado de que essa 
liberdade deve afinal resultar no estabelecimento de uma realidade a que não 
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se possa resistir - na noção de que a liberdade deverá ser empregada a serviço 
de sua própria anulação. 
 

Nessa dicotomia, sustentam-se as concepções até então formuladas para o 

conceito de cultura. Uma corrente privilegia a liberdade, a criação do ser humano, seu 

distanciamento da natureza, seu poder inventivo. A outra pauta-se na ordem construída, 

regularidade, repetitividade, previsibilidade, formulação de padrões, na submissão da mente a 

formulações normativas previamente concebidas.

Segundo Bauman, foi essa segunda concepção (ligada à Antropologia ortodoxa) 

que prosperou em grande parte do século XX, atingindo seu apogeu no sistema teórico de 

Talcott Parsons (Bauman, 2012, p. 24):

Parsons reescreveu a história da ciência social como uma sucessão de 
tentativas fracassadas de responder à pergunta hobbesiana: como agentes 
humanos voluntários, dotados de livre-arbítrio e buscando seus objetivos 
aparentemente individuais e livremente escolhidos, não obstante se 
comportam de maneira notavelmente uniforme e regular, de modo que sua 
conduta ‘siga um padrão’? Na busca de uma resposta adequada a essa 
pergunta perturbadora, afirmou Parsons que a cultura é chamada a 
desempenhar o papel decisivo de meio que garante o ajuste entre sistemas 
‘sociais’e ‘personalidade’.

Antonio Luiz Paixão ilustra de forma sintética o pensamento parsoniano no que 

tange à ação humana (1989, p. 41):

Um ato, diz Parsons, implica logicamente (a) um ator individual ou uma 
pluridade de atores perseguindo (b) objetivos ou estados futuros antecipados 
pelo ator (c) em uma situação analisável em termos de ‘condições’ (os 
elementos ‘objetivos’ recalcitrantes em relação aos objetivos do ator) e 
‘meios’ (os elementos controlados pelo ator). O ator confronta-se com meios 
alternativos de atingir objetivos na situação e sua escolha obedece a uma (d) 
orientação normativa (em oposição tanto a escolhas aleatórias de meios 
quanto à subordinação exclusiva da escolha às condições da ação). (tradução 
nossa).

Explicar a mudança, o dinamismo cultural foi o grande problema da teoria 

parsoniana. Parsons, e por conseguinte todo o arcabouço teórico relacionado ao seu modelo, 

não conseguiu superar o dilema positivista x idealista. Para Melo (2012, p. 136):
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(...) observamos que apesar de Parsons construir uma Teoria da Ação 
obstinado a solucionar o problema da polaridade ‘ação x estrutura’, o autor 
concebe a ordem como uma dimensão posta ao indivíduo, haja vista que a 
ação desses indivíduos deve adequar-se aos valores socialmente comuns. 
Sendo assim, tais valores são considerados por Parsons como condições 
objetivas e externas à ação humana, cabendo aos agentes adotá-los. 

Em análise aos conceitos até então propostos para o termo “cultura”, Bauman 

acaba por encontrar uma série de elementos comuns, que permite a sua categorização. 

Segundo o autor, circunstâncias históricas fizeram com que fossem incorporados ao termo 

cultura três univers du discours distintos, os quais indicam campos semânticos diversos, 

denotam diferentes classes de objetos, sobrelevam aspectos diferentes dessas classes e 

pavimentam caminhos diferentes de pesquisas. Sob o mesmo termo, residem três conceitos 

distintos (Bauman, 2012, p. 89).

Três grandes categorias podem ser definidas. Parte das definições arvora-se de um 

conceito hieráquico, o que se relaciona ao conhecimento adquirido pelo ser humano, ao ser 

“culto”. O conceito diferencial aparece como meio para diferenciar comunidades de pessoas, 

grupamentos humanos com características comportamentais semelhantes. Por fim, em 

essência, tem-se o conceito genérico, que traz em seu núcleo a única convergência, o ponto 

de intersecção entre as várias correntes e tentativas de delinear as fronteiras conceituais do 

termo (2012, p. 153):

O único componente necessário e insubstituível do conceito é o 
processo de estruturação, com seus resultados objetificados - as 
estruturas produzidas pelo homem. A contínua e infindável atividade 
da estruturação constitui o cerne da práxis humana, o modo humano 
de ser e estar no mundo. Para tocar em frente essa existência ativa, o 
homem recebe dois instrumentos essenciais - manus et lingua, como 
disse são Tomás de Aquino; instrumentos e linguagem, segundo a 
tradição marxiana. Com esses dois implementos, o homem maneja - 
pela estruturação - a si mesmo e ao mundo em que vive. (tradução 
nossa).

Mas como afirma Roger M. Keesing (1974, p. 88), o dilema cultural permanece. 

Pode-se passar dias, horas, discutindo-se a celeuma conceitual. De um lado, um reducionismo 

cognitivo. Do outro, uma autonomia espúria de um mundo de símbolos culturais. 

Paulatinamente, a discussão para foi deslocada para o ambiente das organizações. 

Segundo Hatch (1993, p. 657), vários estudos sobre o assunto foram desenvolvidos a partir de 

1940. Entretanto, percebe-se, em uma breve compilação desses estudos, que a dificuldade 
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conceitual permanece na área da Administração. De certo, tem-se que o estudo e a 

compreensão da dimensão cultural de uma organização apresenta-se como uma ferramenta 

poderosa de gestão. Apreendê-la e compreendê-la passa a ser tarefa fundamental do bom 

gestor.

2.2 Cultura e Organizações

A primeira introdução do termo cultura no ambiente organizacional remonta à 

década de 1930. Analisando a empresa  norte-americana Western Eletric à luz de métodos da 

Antropologia para descobrir o sistema de crenças em comunidades tribais, constatou-se que a 

cultura do grupo influenciava a sua produtividade na organização, bem como o 

comportamento dos indivíduos que o compõem.

A partir de então, vários estudos sobre o tema foram elaborados, dada a 

importância de uma análise funcional sobre a cultura no ambiente organizacional. Conceitos 

foram elaborados e alicerçados, sobretudo, no que as outras ciências humanas já tinham 

proposto para um termo tão espinhoso.

Linda Smircich (1983) analisa essa intrincada rede conceitual sobre a teoria da 

cultura relacionando-a com as diversas teorias organizacionais existentes. Para a autora, a 

complexidade em delimitar o termo cultura em outras ciências humanas reflete diretamente 

nos estudos organizacionais. Nas suas palavras (1983, p.339): “The culture concept has been 

borrowed from anthropology, where there is no consensus on its meaning. It  should be no 

surprise that there is also variety in its application to organization studies.”.

Essa complexa intersecção entre cultura e organizações, com suas diversas 

correntes para explicar os fenômenos correlatos, deriva diretamente das posições que os 

autores de teorias das organizações assumem em relação a duas questões basilares: o status 

ontológico da realidade social - subjetivismo x objetivismo; e a visão sociológica sobre a 

natureza humana - determinismo x voluntarismo. O quadro abaixo sintetiza as combinações 

possíveis a partir dessas escolhas conceituais.
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Conceito de cultura Linha de trabalho Visão de organização

1. A cultura funciona como um 
m e c a n i s m o r e g u l a t ó r i o -
a d a p t a t i v o . P e r m i t e a 
articulação dos indivíduos na 
organização

Cultura Corporativa Organizações são organismos 
adaptativos que existem por 
meio de trocas com o ambiente.

2. Cultura é um sistema de 
cognições partilhadas. A mente 
humana gera a cultura através 
de um número limitado de 
regras.

Cognição organizacional Organizações são sistemas de 
conhecimento. A noção de 
organização repousa sobre a 
rede de significados subjetivos 
em vários graus e que parecem 
funcionar de uma maneira 
regular.

3. Cultura é um sistema de 
s í m b o l o s e s i g n i f i c a d o s 
partilhados. A ação simbólica 
necessita ser interpretada, lida 
ou decifrada a fim de ser 
entendida.

Simbolismo Organizacional Organizações são padrões de 
d i s cu r sos s imbó l i cos . A 
organização é mantida por meio 
de modos simbólicos como a 
linguagem, que facilita as 
realidades e os significados 
partilhados.

4. Cultura é uma projeção da 
infraestrutura universal e 
inconsciente da mente.

Processos inconscientes e 
organizações

F o r m a s e p r á t i c a s 
o r g a n i z a c i o n a i s s ã o 
manifestações de processos 
inconscientes.

Fonte: SMIRCICH, 1983.

Para Edgar H. Schein (1990, p. 110), a eclosão do assunto no ambiente das 

organizações, sobretudo nos Estados Unidos, decorre da ênfase em tentar-se explicar (em 

meados da década de 1940) o porquê das empresas norte-americanas não serem tão eficientes 

como as empresas concorrentes situadas em outros países, sobretudo no Japão. 

O autor, atento às questões levantadas por Smircich, indica, no mesmo sentido, 

que a concepção sobre o que é uma organização é central na discussão sobre cultura 

organizacional. Segundo Schein (1990, p. 111):

The problem of defining organizational culture derives from the fact that the 
concept of organization is itself ambiguos. We cannot start with some 
‘cultural phenomena’ and then user their existence as evidence for the 
existence of a group. We must first  specify that a given set  of people has had 
enough stability and common history to have allowed a culture to form. This 
means that  some organizations will have no overarching culture because they 
have no common history or have frequent turnover of members.
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Aliás, Schein ocupa um papel de destaque quando o assunto é cultura 

organizacional. É atribuído ao autor o papel central de sistematizar o assunto a partir de seus 

estudos. Schein define a cultura organizacional da seguinte forma (1990, p.111): 

Cultura Organizacional é um padrão de pressupostos básicos compartilhados 
que um grupo aprendeu ao resolver seus problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionou suficientemente bem para ser considerado 
válido e ensinado a novos membros como a forma correta de perceber, pensar 
e sentir com relação a esses problemas.

Alguns consideram esse conceito limitado, uma vez que não considera as 

irrigações emanadas da ambiência externa na construção da cultura da organização. O 

conceito de cultura organizacional é desenvolvido como sendo parte de uma dinâmica 

eminentemente interna, onde prevalece a transmissão de padrões de comportamentos 

aprendidos diante de fatos que afetam a vida da organização.

O conceito proposto por Hofstede, por exemplo, ganha em abrangência. Hofstede 

afirma que para se analisar a cultura de uma organização deve-se considerar fortemente a 

cultura nacional de onde essa organização se insere (1983, p.75). O ambiente externo, 

associado às dinâmicas internas, moldam, transformam e afetam a cultura de uma 

organização. Os comportamentos, as percepções da realidade, a linguagem: todos os 

elementos que delimitam a cultura organizacional são sensíveis às irrigações que vêm de fora.

Em um estudo envolvendo organizações em mais de 30 (trinta) países, Hofstede 

verificou discrepâncias consideráveis de comportamentos entre os indivíduos quando 

analisados sob quatro dimensões por ele definidas: individualismo x coletivismo; distância do 

poder; aversão às incertezas; e a dicotomia padrões masculinos ou femininos. Para o autor, a 

definição de cultura pode ser delineada como se segue (1983, p. 76): 

My favorite definition of ‘culture’ is precisely that its essence is collective 
mental programming. Through our experiences we became mentally 
programmed to interpret new experiences in some way.

Mary Jo Hatch (1993), a partir do modelo proposto por Schein, desenvolve seu 

conceito. A autora propõem uma abordagem que visa explicar tanto a manutenção quanto as 

mudanças culturais no ambiente organizacional. Hatch amplia o modelo linear dos elementos 

culturais de Schein (pressupostos; valores; e artefatos, interligados unilateralmente) 

introduzindo um novo elemento cultural - os símbolos. Promove, ainda, uma interligação 
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entre esses elementos a partir de quatro novas dimensões - manifestação, realização, 

simbolização e interpretação -, dando dinamismo às relações elementares.

Maria Ester de Freitas (1991) aponta para a importância dos estudos sobre cultura 

organizacional no início da década de 1980, onde o tema entra na pauta do mundo gerencial, 

mas alcança também a mídia. Em um levantamento sobre a bibliografia - sobretudo norte-

americana - sobre cultura organizacional produzida entre 1979 e 1989, abrangendo 148 

artigos e 15 livros, Freitas, seguindo a linha de vários outros autores, credita à Schein o 

conceito mais rico até então apresentado.

Ao lado disso, a autora indica que vários temas correlatos aos elementos da 

cultura das organizações foram tratados ao longo desse período. Desenvolvimento, 

manutenção e identificação da cultura organizacional; tipologias; unicidade ou multiplicidade 

de culturas; a contracultura; o papel dos fundadores da organização na modelagem da cultura; 

cultura e planejamento estratégico; cultura e performance; mudanças culturais; a influência da 

nacionalidade.

Não obstante toda essa compilação, o trabalho de Maria Ester de Freitas ganha em 

relavância pelo aspecto crítico. A autora revela que a cultura organizacional é um poderoso 

mecanismo de controle, que visa conformar condutas, homogeneizar maneiras de pensar e 

viver a organização, introjetando uma visão positiva dela, onde todos seriam iguais, 

escamoteando diferenças e conflitos inerentes a um sistema que guarda um antagonismo, e, 

por fim, anulando a reflexão (FREITAS, 1991, p. 74).

No Brasil, há diversos estudos empíricos sobre o assunto. Coelho e Andrade 

(2004), analisando os principais periódicos brasileiros nas áreas de Administração e 

Psicologia entre 1996 e 2001, verificaram que a produção acadêmica nacional sobre cultura 

organizacional tem muito em comum. A grande maioria utiliza como referencial teórico temas 

da Administração. A metodologia empregada, por sua vez, orbita em torno da percepção dos 

empregados sobre a cultura organizacional.

Loiola e Bittencourt (2003) mapearam a produção científica brasileira sobre 

aprendizagem cultural entre 1997 e 2001. Foram analisados 43 (quarenta e três) artigos 

científicos, bem como anais de dois congressos importantes. Dentre as 15 (quinze) 

abordagens que o tema comporta, a produção sobre cultura organizacional aparece como a 

terceira maior dentre os subtemas existentes (figura da página 189 do artigo), revelando o 

interesse acadêmico e a iminente importância do assunto entre os estudiosos brasileiros.
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Segundo Carmen Pires Migueles (2003), apesar da emersão de inúmeros trabalhos  

sobre cultura organizacional nas últimas décadas, ainda há um problema epistemológico a ser 

resolvido. A autora argumenta que os estudos pouco avançaram sobre a compreensão do 

fenômeno. Segundo ela, o problema não reside no objeto a ser analisado, mas sim na 

utilização inadequada de teorias e metodologias próprias das ciências sociais na análise de 

fenômenos organizacionais.

Migueles indica, ainda, que muitos trabalhos sobre cultura organizacional 

apontam a forma como o termo cultura é conceituado como uma dificuldade a ser superada na 

abordagem de tal fenômeno. Certamente, esclarece a autora, trata-se de um problema 

epistemológico, de recorte do que se pretende estudar e sob qual prisma (2003, p. 2).

No intuito de superar esse problema epistemológico na análise da cultura de uma 

organização, o presente trabalho delimita o escopo teórico e metodológico a ser utilizado de 

forma bem clara e definida. No recorte desse estudo, a abordagem sobre o fenômeno será feita 

à luz da teoria da ação proposta por Pierre Bourdieu, a qual envolve os conceitos nucleares 

habitus, Campo e Capital. Bourdieu vem sendo utilizado em estudos recentes na área de 

Administração devido, sobretudo, à poderosa ferramenta conceitual e prática que sua teoria 

disponibiliza para os cientistas sociais .

2.3 A filosofia da ação de Pierre Bourdieu: a cultura analisada sob um novo prisma

A escolha da teoria da ação de Pierre Bourdieu como referencial norteador reside 

no condão que ela tem de superar algumas dicotomias e antagonismos presentes em outras 

análises sociais sobre o mesmo tema: o comportamento humano e sua homogeneidade. Como 

explicitado nos subitens anteriores, a percepção conceitual do que é cultura - que seria o 

elemento chave para explicar essas homogeneidades - varia sistematicamente entre dois pólos. 

De um lado, a primazia da estrutura, das objetividades, sendo o ator social um mero 

espectador passivo. Do outro, a elevação do ser humano a um papel central, a prevalência do 

“eu”, das subjetividades. 

O próprio Pierre Bourdieu revela que seu trabalho sobre práticas e ações visa 

opor-se a essas dicotomias. Logo no início da obra sintetizadora de seu pensamento (2011, p. 

10), o autor sobreleva e tenta superar essa discussão indicando o que se segue:
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Essa filosofia [da ação e das práticas], condensada em um pequeno número de 
conceitos fundamentais - habitus, campo, capital - e que tem como ponto 
central a relação, de mão dupla, entre as estruturas objetivas (dos campos 
sociais) e as estruturas incorporadas (do habitus), opõe-se radicalmente aos 
pressupostos antropológicos inscritos na linguagem, na qual comumente se 
fiam os agentes sociais, particularmente os intelectuais, para dar conta da 
prática. (...) Essa filosofia da ação se afirma, desde logo, por romper com 
algumas noções patenteadas que foram introduzidas no discurso acadêmico 
sem maiores cuidados (‘sujeito’, ‘motivação’, ‘ator’, ‘papel’ etc.) e com uma 
série de oposições socialmente muito fortes, indivíduo/sociedade, individual/
coletivo, consciente/inconsciente, interessado/desinteressado, objetivo/
subjetivo (...).

Loic Wacquant (1989), ao analisar a sociologia proposta por Bourdieu e sua 

recepção na América, aponta nesse mesmo sentido. As teorias de Bourdieu apresentam-se 

como sendo as mais inovadoras e influenciadoras no campo da Sociologia 

contemporaneamente. Para Wacquant, Bourdieu descortinou as duas grandes antinomias 

presentes até então nas discussões teóricas, relativas às relações entre estrutura e ações, de um 

lado, e micro-análise versus macro-análise sociológica, do outro. A sua teoria torna possível a 

unificação da economia política da prática, fundindo, em um só corpo, concepções 

estruturalistas e fenomenológicas.

A filosofia da ação proposta por Pierre Bourdieu apoia-se em três conceitos 

básicos: habitus, Campo e Capital. Combinando-se esses elementos, forma-se um modelo 

para analisar os comportamentos humanos, suas regularidades, diferenças, mudanças e 

singularidades.

O conceito de habitus não é novo. Trata-se de uma retomada por Bourdieu da 

antiga noção aristotélica de lexis. Ao buscar esse conceito, o autor tem por objetivo romper 

com a filosofia da ação proposta pelo estruturalismo. Nas suas próprias palavras (2007, p. 61): 

“Retomando a velha noção aristotélica de lexis, convertida pela escolástica em habitus, eu 

desejava reagir contra o estruturalismo e a sua estranha filosofia da ação (...) com o agente 

reduzido ao papel de suporte.”.

Para Bourdieu, a noção de habitus visa, justamente, trazer novamente o ator social 

para um papel protagonista na teoria da ação. Entretanto, essa primazia afasta-se de uma 

filosofia da consciência do sujeito, mas não anula o agente como operador prático de 

construções do objeto (2007, p. 62).

As práticas, segundo o autor, não são consequências mecanicistas de ditames 

estruturais, muito menos o resultado de uma perseguição intencional dos objetivos pelos 
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agentes sociais. O habitus concebido na filosofia da ação de Bourdieu tem o seguinte 

objetivo, segundo Wacquant (2007, 64):

Noção utilizada para reintroduzir na antropologia estruturalista a capacidade 
inventiva dos agentes, sem com isso retroceder ao intelectualismo cartesiano 
que enviesa as abordagens subjetivistas da conduta social, do behaviorismo ao 
interacionismo simbólico, passando pela teoria da ação racional. 

Delimitando o conceito, Bourdieu (2011, p. 22) explica que: “os habitus são 

princípios geradores de práticas distintas e distintivas [...]. Eles estabelecem as diferenças 

entre o que é bom e mau, entre o bem e o mal [...]”. O habitus é o princípio gerador das 

práticas humanas. Trata-se de uma matriz mental construída no nível do inconsciente humano, 

que orienta condutas, padrões, comportamentos (Bourdieu, 2007, p. 61): “O habitus, como 

indica a palavra, é conhecimento adquirido e também um haver, um capital.”

Loic Wacquant (2007, p.65) sintetiza a noção da seguinte forma:

o habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a 
dualidade de senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar ‘a 
interiorização da exterioridade e a exterioridade da interioridade, ou 
seja, o modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas na 
forma de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões 
estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que 
então as guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e 
solicitações do seu meio social.

Enumerando os elementos caracterizadores do habitus, Wacquant segue 

explicando (2007, p. 66-67) que essa matriz geradora de práticas - e por elas gerada - é uma 

aptidão social, e não natural; é transferível - e por isso atua - a vários domínios de práticas; é 

durável, sem ser eterna ou imutável; possui uma inércia incorporada, uma vez que as práticas 

do presente representam um arrasto de estruturas incorporadas pelo indivíduo no passado, 

que, por sua vez, são internalizadas em camadas que agem como filtros para as últimas 

experiências e que sobrepõem paulatinamente os estratos de disposições passadas; e, por fim, 

o habitus produz um hiato entre as determinações atuais e as determinações passadas que as 

produziram, indicando uma relativa autonomia das ações em relação as objetividades do 

presente imediato.
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Setton (2002) alerta para o fato de que o habitus não deve ser visto, apenas, como 

uma memória sedimentada e imutável. Trata-se de uma matriz de disposições aberta, irrigada 

por novas experiências, constantemente construída, mas posta em prática a partir dos 

estímulos conjunturais de um dado Campo.

Surge, portanto, na filosofia da ação de Pierre Bourdieu, o segundo conceito 

fundamental: o Campo.

Bourdieu explica que é primordial desnudar o Campo, o espaço objetivado onde 

se encontram os atores, para entender a matriz de ações possíveis do indivíduo ou grupo.

Compreender a gênese social de um campo e aprender aquilo que faz a 
necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 
nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram é 
explicar, tornar necessário subtrair ao absurdo do arbitrário e do não motivado 
os actos produtores e as obras produzidas (...). (2007, p. 69).

Campo seria o espaço onde se estruturam as relações objetivas entre os 

indivíduos, grupos e estruturas sociais. 

Cada Campo possui sua própria lógica. As posições objetivadas dos indivíduos 

nesse espaço condicionam suas ações, suas percepções sobre o mundo que os cerca. Campo e 

habitus se relacionam mutuamente. Nas palavras de Santos (2007, p. 51):

o campo estabelece, ainda, uma relação direta com os homens, na medida em 
que sua configuração específica se consubstancia na estrutura formativa do 
habitus dos indivíduos presentes no campo, pois, conforme já afirmado, o 
habitus tem a propriedade de fazer com que o indivíduo incorpore 
propriedades relativas à lógica do(s) campo(s) a que se encontra exposto em 
sua trajetória social.

De fato, espaço de posições (lugar ocupado objetivamente pelo indivíduo), espaço 

de tomadas de posições (ações possíveis) e espaço de disposições (habitus) interrelacionam-se 

mutuamente, construindo uma rede de possibilidades, de previsibilidades, de ordenação. Para 

Bourdieu (2008, p. 21):

A cada classe de posições corresponde uma classe de habitus (ou de gostos) 
produzidos pelos condicionamentos sociais associados à condição 
correspondente e, pela intermediação desses habitus e de suas capacidades 
geradoras, um conjunto sistemático de bens e de propriedades, vinculadas 
entre si por uma afinidade de estilo.
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“Por que razão é importante trazer à luz a estrutura de um campo? ”, indaga 

Bourdieu (2008, p. 84). Para o autor, ao responder-se com sucesso essa pergunta, tem-se em 

mãos um excelente instrumental para prever o comportamento dos indivíduos atuantes nesse 

Campo. A distribuição de propriedades (poderes) em jogo no Campo entre os atores limita o 

espaço de decisões possíveis desses.

Como explicitado por Bauman (2012, p. 19), ao se estudar o comportamento 

humano, buscam-se padrões. Trata-se de construir uma ordem a partir de uma relativa 

desordem. Olhando-se para um conjunto de ações possíveis, seria prever probabilisticamente 

a ocorrência de um comportamento , eliminando ou restringindo, ao mesmo tempo, o domínio 

de condutas possíveis.

Esse mapa probabilístico pode ser melhor entendido ao combinar-se os conceitos 

de habitus e Campo. Esse relacionamento dar-se de forma intrincada, conjunta, onde causa e 

consequência trocam de posição de forma fluida. Bourdieu, ao analisar essa relação e seus 

desdobramentos para uma teoria da ação, explica que (2008, p. 87):

As diferentes posições realizadas, quando apreendidas por um habitus bem 
constituído, são tanto possibilidades como formas de possíveis de fazer o que 
faz aquele que as percebe, formas possíveis de fazer já experimentadas, já 
realizadas, ou a realizar, mas invocada pela estrutura dos possíveis já 
realizados (...). Conhecer a estrutura significa adquirir os meios de 
compreender o estado das posições e as tomadas de posição. (...) O campo 
tem uma estrutura objetiva que não é outra senão a estrutura da distribuição 
das propriedades pertinentes, portanto eficientes, dos trunfos que actuam 
nesse campo, e as relações de forças constitutivas dessa estrutura.

O Capital (ou poder) é a terceira base que sustenta a presente teoria. O atores são 

animados em dado Campo, em certo momento histórico, pela distribuição de poder vigente 

nesse espaço. A cada Campo corresponde uma lógica própria, um jogo diferente a ser jogado, 

onde a acumulação (ou não) de certo Capital - principalmente daquele Capital que constitui 

essência desse Campo - determina a posição do agente social nessa estrutura objetiva, 

limitando suas tomadas de posição, delimitando suas ações possíveis, restringindo o domínio 

de condutas, predispondo gostos, valores, escolhas.

Fazendo uma analogia com um jogo, Bourdieu (2008, p. 88) caracteriza o Capital 

como sendo as pilhas de fichas que cada jogador possui. Essas pilhas sinalizam o passado, 

indicando o sucesso ou insucesso do agente na sua empreitada, a acumulação de riqueza 

(Capital, não necessariamente econômico) ao longo de sua história. Ao mesmo tempo, essas 
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fichas apontam para o futuro, uma vez que sugerem um espaço de decisões prováveis a serem 

tomadas por cada jogador, tornando possível uma distribuição e uma diferenciação desses, 

tornando possível, a partir da análise dos seus recursos, uma visualização do domínio 

provável de estratégias a serem tomadas.

As teorias que se apoiam nos alicerces marxistas sobrelevam o Capital econômico 

nessa lógica. Bourdieu critica essa relação, explicando que o Capital econômico é mais um 

dentre tantos outros que estão em jogo em dado Campo. O autor descreve essa relação entre 

Capital, Campo e habitus (2007, p. 134-135) apontando o Capital, inicialmente, como uma 

propriedade de um Campo. É a propriedade que anima o Campo, que atua sobre suas 

estruturas, sobre mecanismos que permitem acumular bens específicos, permitindo, portanto, 

associar-se a ganhos (e perdas, por outro lado) e rendimentos. Os Capitais disponíveis em 

dado Campo definem as probabilidades de ganhos e perdas. 

Nesse sentido, Bourdieu, posicionando o indivíduo no espaço social, explicita que 

(2007, p. 135):

A posição de um determinado agente no espaço social pode ser assim definida 
pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na distribuição 
de poderes que actua em cada um deles, seja, sobretudo, o capital econômico 
(...), o capital cultural e o capital social e também o capital simbólico, 
geralmente chamado de prestígio, reputação, fama, etc. (...) os agentes 
distribuem-se  assim nele, na primeira dimensão, segundo o volume global do 
capital que possuem e, na segunda dimensão, segundo a composição de seu 
capital - quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no 
conjunto de suas posses.

Note-se que essa complexa e intrincada relação entre habitus, Campo e Capital 

implica inclusive na representação que o indivíduo tem do espaço social. Bourdieu sintetiza a 

sua filosofia relacional da ação da seguinte forma (2011, p. 27):

a posição ocupada no espaço social, isto é, na estrutura de distribuição de 
diferentes tipos de capital, que também são armas, comanda as representações 
desse espaço e as tomadas de posição nas lutas para conservá-lo ou 
transformá-lo. Para resumir a relação complexa entre as estruturas objetivas e 
as construções subjetivas (...) costumo citar, deformando-a ligeiramente, uma 
fórmula célebre de Pascal: ‘o mundo me contém e me engole como um ponto, 
mas eu o contenho.’ O espaço social me engloba como um ponto. Mas esse 
ponto é um ponto de vista, princípio de uma visão assumida a partir de um 
ponto situado no espaço social, de uma perspectiva definida em sua forma e 
conteúdo pela posição objetiva a partir da qual é assumida. O espaço social é 
a realizada primeira e última, já que comanda até as representações que os 
agentes sociais podem ter dele.
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Nesse contexto teórico, portanto, desenvolve-se o presente trabalho. Usando os 

conceitos sobreditos - cultura, cultura organizacional, habitus, Campo e Capital -, esse estudo 

se propõe a analisar o Campo Criminalística, a cultura organizacional vigente e a composição 

do habitus dos profissionais que nele atuam, verificando, inclusive, quais as influências 

sofridas por esse habitus em função das irrigações advindas do Campo policial. Para essa 

construção, utilizar-se-á com alicerce o arcabouço teórico da filosofia da ação de Pierre 

Bourdieu.

Entretanto, antes de analisar-se o Campo Criminalística, passar-se-á a caracterizar 

o Campo Policial, de modo a definir-lhe as fronteiras, a cultura organizacional, os Capitais em 

jogo e toda configuração que atua de forma determinante para a formação do habitus dos 

atores nele inseridos. Essa tarefa se torna primordial para tentar-se, em um segundo momento, 

separar o Campo Criminalística dessa estrutura, verificando se este possui suas próprias 

delimitações, sua própria lógica, seus próprios Capitais.

2.4 Cultura Policialesca: o Campo e o habitus policial

2.4.1 O movimento de lei e ordem e as repercussões no Campo Sistema Penal: delineando a 

lógica motriz

O orgão policial é, antes de tudo, um agente estatal de controle social. Trata-se de 

um controle ostensivo (para contrapor-se àqueles latentes), presente, do qual fazem parte, 

ainda, as esferas judiciais (orgãos julgadores) e correcionais (orgãos prisionais). Essas 

instituições, quando reunidas, fazem parte de um complexo maior, denominado pela 

Criminologia como Sistema Penal, ou o Campo Controle do Crime.

Esse grande Campo sofreu inúmeras mudanças ao longo de sua história. 

Mudanças essas que criaram novas concepções, novos princípios, novos habitus nos atores 

sociais que intregam os diversos subcampos ali inseridos.

No contexto em análise, controle social (onde o Sistema Penal insere-se) refere-se 

às respostas organizadas e institucionais ao crime, ao desvio e aos comportamentos 

problemáticos no seio social. O recorte feito abarca tanto respostas reativas quanto aquelas 

que se julgam preventivas.
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Diante dessa delimitação, é possível fazer uma análise histórica em relação ao 

desenvolvimento do tema nas sociedades, considerando-se, para isso, obviamente, as 

variáveis espacial e temporal.

Stalen Cohen (1988) divide sua análise em dois grandes momentos. O primeiro 

refere-se à ruptura com a estrutura do controle social no Antigo Regime, e posterior 

desenvolvimento de tal controle ao longo dos séculos XIX e XX; o segundo diz respeito às 

mudanças atuais e às novas tendências.

O controle social concebido como resposta ao desvio, de fato, sofreu uma grande 

mudança no século XVIII, sobretudo na Europa. Há neste momento histórico uma ruptura 

com a organização do controle e com as formas de punir do Estado Absoluto (suplício), 

desenhando-se um novo modelo.

Esse novo modelo foi erigido sobre as ideias do que hoje é chamado de Escola 

Clássica. Princípios como o da legalidade e da proporcionalidade das penas surgiram nessa 

escola de pensamento. Note-se que o controle social, em vez de difuso e descentralizado, 

torna-se, nesse momento, eminentemente concentrado na figura do Estado.

Já no século XIX, como reação aos ideais clássicos, desenvolve-se a Escola 

Positiva. Tendo o determinismo e o correcionismo como bases, difunde suas ideias pela 

Europa. Aqui, a criminologia surge como ciência, sob a égide de um paradigma etiológico.

Seguindo a linha temporal, no século XX, sobretudo a partir dos anos 30, surgem 

várias teorias sociológicas sobre o assunto. Abandonando as explicações biopsicológicas, tais 

teorias, aos poucos, vão sedimentando o caminho para uma mudança de paradigma no campo 

criminológico. Nos anos 1960, ocorre essa mudança, e o paradigma etiológico é suplantado 

pelo paradigma da reação social.

Uma análise revisionista sobre os acontecimentos sobredescritos relega a segundo 

plano explicações pautadas no autruísmo, humanismo etc. Revisionistas (David J. Rothman, 

Dario Melossi, Massimo Pavarini e Michel Foucault) acordam que explicações nesse sentido 

são ingênuas: tais acontecimentos são sustentados, sobretudo, por elementos de caráter 

econômico e político.

A partir de meados dos anos 1970, o tema “controle do crime” ganhou uma nova 

feição tando nos EUA quanto na Grã-Bretanha (Garland, 2001). As últimas três décadas do 

século XX são marcadas por uma ruptura profunda com a forma de pensar e agir sobre esse 

problema social. Se no período pós-guerra o controle do crime é caracterizado por uma forte 
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ideologia correcionista e assistencialista, nos anos 1980 e 1990 o que o singulariza é o 

binômio segregação/controle.

Torna-se necessário, diante desse novo contexto, explicar as razões dessa virada 

ideológica, discursiva e prática. Para construir uma teoria sobre o assunto, Garland (2001) 

assume o “controle do crime” como um Campo, que por mais complexo que seja, é autônomo 

em relação a outros campos sociais quanto à sua estrutura, às suas práticas, às suas culturas e 

aos seus discursos. 

À luz da filosofia relacional da ação de Pierre Bourdieu, sabe-se que o Campo, 

quando irrigado por novas práticas, missões e racionalidades é suscetível de mudanças. 

Entretanto, mudanças na estrutura social não demandam por si sós alterações em um 

determinado Campo. Essas mudanças, para serem agentes de alterações, devem ser 

internalizadas, absorvidas e capazes de incidir sobre o discurso, sobre as práticas. O Campo 

somente se transmuta quando essas influências exógenas se cristalizam, formando um novo 

habitus.

No Campo Controle do Crime não foi diferente. A mudança que se operou nas 

últimas décadas do século XX significou o surgimento de um novo habitus nos atores desse 

Campo. Essa configuração emergente, no entanto, foi possibilitada e está sustentada por um 

novo arranjo econômico, social e político.

As novas características da sociedade são, de fato, o sustentáculo da mudança. O 

reodernamento social no final do século XX trouxe consigo novos problemas, culturas e 

tecnologias de poder. Essas variáveis, por seu turno, passaram, paulatinamente, a irrigar o 

Campo Controle do Crime, que por sua vez gradualmente se adaptou aos novos problemas de 

segurança pública, às novas percepções de ordem social e à nova demanda por justiça.

De fato, o crime e a inseguraça passaram a ser temas centrais nessa nova 

sociedade. O novo arranjo social mudou (ou criou) as rotinas, as sensibilidades culturais e 

acabou por criar uma nova experiência sobre a insegurança. Essa vigente experiência cultural 

coletiva colocou em evidência um novo problema social: o crime.

Nasce, assim, uma sociedade atemorizada. Diante da crescente taxa da 

criminalidade, da visibilidade da violência, do apelo do mass media e da nova dimensão (ou 

papel) alcançada pela vítima, a consciência coletiva é inundada pelo medo. Assim sendo, é 

natural que se evidencie a ineficiência do modelo anterior, e que ecloda a demanda pelo 

controle e pela segregação dos indivíduos anormais, daqueles denominados como “os outros”.
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Nesse contexto, a politização e o populismo entram em cena. Antes, quando o 

Campo tinha como característica o correcionismo/assistencialismo, os experts eram as vozes 

mais influentes sobre o assunto “crime”. A nova configuração social, no entanto, privilegia o 

senso comum e a demanda social, abrindo espaço para que os políticos efetivem medidas 

meramente eleitoreiras.

Ademais, esse novo arranjo social permitiu que os discursos contrários ao modelo 

anterior ganhassem evidência. No plano criminológico, as críticas ao correcionismo e ao 

assistencialismo do Estado emergem com força até então não existente. Surgem novas 

correntes criminológicas, como a Criminologia do dia-a-dia e a Criminologia do Controle, 

que ajudam a mudar o cenário.

Como já explanado, o Campo do Controle Social foi irrigado por essas mudanças. 

Houve, nesse sentido, uma gradual alteração de sua cultura, o que trouxe também novos 

discursos e novas práticas. Essa nova cultura (defesa social, controle, segregação de 

indivíduos, supressão de direitos) condiciona, por seu turno, os novos programas e ideias do 

Campo em estudo, que visam a adequação a esse novo contorno.

Feeley e Simon (2000) propõem o termo The new penology para evidenciar essas 

mudanças de enfoque ocorridas na gestão do problema criminal no final do século XX. Na 

Europa e na América do Norte, segundo os autores, passou-se a enfrentar a questão de uma 

nova forma, forma essa que demanda novas soluções. Essa mudança se exterioriza, sobretudo, 

pelo advento de um novo discurso, de novos objetivos a serem alcançados e de técnicas 

“inovadoras” no Campo em estudo. Um novo habitus ganha força.

De plano, verifica-se um novo discurso difundindo-se. As propostas não mais 

recaem sobre o indivíduo e não visam alterá-lo, seja no plano clínico ou na esfera moral. O 

novo discurso adota uma linguagem atuarial, pautada no gerenciamento de populações ou 

categorias de indivíduos. Enfoca-se não mais a reabilitação, mas sim o controle de grupos 

potencialmente perigosos.

Ao lado do novo discurso, surgem novos objetivos. Antes, a punição ou a 

reabilitação eram temas recorrentes na pauta de ação. Atualmente, há um distanciamento dos 

propósitos sociais, e os objetivos se voltam para a identificação e o gerenciamento de 

populações de risco.

O controle de populações, por seu turno, exige o desenvolvimento de novas 

técnicas. A ideia central é o mapeamento de riscos em dadas categorias de indivíduos, de 
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forma a maximizar o trinômio custo/benefício/eficiência. O perfil do risco é indicativo do 

método de controle.

Nessa abordagem, claramente abandona-se qualquer perspectiva de uma 

prevenção social. Os problemas de socialização dos indivíduos não são considerados na 

tratativa do problema desviante e nas consequentes soluções. Sobressaem-se as políticas de 

prevenção situacional, sobretudo na vertente do controle exacerbado, que visam diminuir a 

oportunidade do desvio.

No Brasil, essa nova abordagem vem ganhando força. As políticas de segurança 

pública são sintomáticas nesse sentido. Invariavelmente, os planejamentos anunciados sob o 

rótulo de “modernos” não passam de estratégias de controle social, que muito se afastam das 

medidas sociais. Monitoramento eletrônico de detentos, instalação de câmeras de vigilância e 

compra de armas não letais para as polícias são apenas alguns exemplos mais evidentes.

Em nossa região, as estratégias da new penology agravam mais ainda a já caótica 

situação da questão do crime e da criminalidade. Essa nova abordagem, quando associada ao 

singular aspecto punitivo, seletivo e violento de nosso Sistema Penal, maximiza a segregação 

e o escalonamento social em nosso país, alimentando com novos indivíduos a enorme 

underclass da sociedade brasileira.

Zafaroni (2001) explora justamente a contextualização do problema penal e seus 

desdobramentos na America Latina. Nas últimas décadas do século XX, como já explicitado, 

tornou-se evidente a discrepância existente entre o discurso e a operacionalidade do Sistema 

Penal. Nos países centrais, esse distanciamento da realidade exige um nível explicativo mais 

rebuscado. Na América Latina, essa constatação pode ser realizada em um mero plano 

superficial. O Sistema Penal padece de racionalidade, ficando evidente, nos últimos anos, a 

sua face cruel, seletiva e estigmatizante.

O discurso penal latino-americano, aliás, nunca convenceu. A sua singular 

operacionalidade torna evidente o seu afastamento das linhas programáticas. A novidade 

qualitativa da crítica engendrada atualmente reside na argumentação de que o problema não é 

conjuntural, mas sim estrutural.

O Sistema Penal, então, põe-se em crise. Essa crise refere-se não a denúncia sobre 

a falácia discursiva. Diz respeito, noutro giro, ao profundo e acelerado descrédito do discurso 

judídico-penal. A deslegitimidade torna-se tão evidente que o penalismo é atingido, em maior 

ou menor grau, no seu cerne.
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Na América Latina, o Sistema Penal claramente não se apresenta como legítimo. 

Com pouco esforço argumentativo, pode-se criticar a sua racionalidade. Por outro lado, no 

contato com a realidade, descobre-se que o discurso proferido não é socialmente válido, uma 

vez que o programa proposto não é um meio adequado para os fins declarados, não sendo 

nem mesmo utilizado como orientador das ações dos órgãos executores.

É interessante ressaltar que o discurso proferido pelas agências penais se prende 

ao plano repressivo, ao nível do Sistema Penal formal. Entretanto, o verdadeiro poder do 

Sistema Penal é o configurador. Esse poder atua à margem do programa, construindo novas 

realidades ou rotinas sociais a partir da internalização da disciplina por intermédio da 

constante vigilância que se opera nos espaços públicos. Nas palavras do próprio autor 

(ZAFFARONI, 2001: 25):

Levando-se em conta a programação legal, deve-se concluir que o poder 
configurador do Sistema Penal é exercido à margem da legalidade, de forma 
arbitrariamente seletiva, porque a própria lei assim o planifica e porque o 
órgão legislativo deixa fora do discurso penal amplíssimos âmbitos de 
controle social punitivo. 

No plano teórico, a crise do Sistema Penal possui alguns elementos centrais na 

realidade da América Latina. Destacam-se entre esses elementos a crítica geral ao Direito, a 

questão da legitimidade do poder, a atual proeminência do discurso dos Direitos Humanos e, 

por último, o papel exercido pela Criminologia da Reação Social.

Dentre esses elementos, a Criminologia da Reação Social empreendeu uma 

deslegitimação mais profunda. Desenvolvida sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, foi 

recepcionada nas regiões marginais por diversos autores de renome. A sua ação nessas regiões 

ganhou força diante da evidente falsidade do discurso jurídico-penal latino-americano, 

evidência essa ligada à violentíssima operacionalidade dos seus Sistemas Penais 

Ademais, nas regiões marginais, os próprios fatos deslegitimam o discurso 

jurídico-penal. E o fato mais notório deslegitimante é a morte de milhares de pessoas 

provocadas pela atuação do sistema.

Não obstante essa deslegitimação teórica e fática, há vários esforços direcionados 

à legitimação do Sistema Penal. Esses esforços são engendrados principalmente pelo saber 

jurídico e pelo mass media. As justificativas, por vezes, orbitam sobre a seguinte 
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argumentação: a violência do sistema é preferível àquela decorrente de uma “guerra de todos 

contra todos” ou de uma vingança privada.

Esse tipo de justificativa evidencia a falásia do programa penal. A partir dessa 

argumentação pode-se inferir que o Sistema Penal teria o monopólio do delito, e não da força; 

que a legalidade é um mito; que se empreende uma guerra suja, onde os fins justificam os 

meios; e, por fim, que o exercício do poder do Sistema Penal é direcionado à contenção de 

grupos bem determinados, e não a delitos.

A Criminologia Positivista teve – e até hoje tem – um forte papel legitimador e 

discriminante do discurso ofical. Na América Latina, essa Criminologia ganhou contornos 

eminentemente racistas, uma vez que os colonizados eram considerados biopsicologicamente 

inferiores. O Sistema Penal nas regiões marginais, portanto, com base nessa versão 

criminológica, justificava prontamente suas ações por meio de argumentos pseudo-científicos.

Diante de todo esse denuncismo crítico em relação a atuação do Sistema Penal, 

surgiram diversas respostas nos países centrais. Tais respostas, em parte, são verdadeiros 

mecanismos de fuga, produzidos internamente pelo próprio sistema como elemento de auto-

preservação. Outras respostas ganham um contorno crítico-positivo e surgem a partir de 

novos programas de política criminal.

Pode-se citar, como justificantes classificadas como mecanismos de fuga, alguns 

discursos. O primeiro seria uma negação epistemológica da desligitimação, de forma que ao 

sistema caberia somente promover uma interpretação semântica fechada em si mesma, que 

garantiria sua completude a despeito da realidade. O segundo prende-se ao retribucionismo, 

com base em um neocontratualismo. Por último, cita-se a burocratização das agências 

judiciais, que devem se limitar a cumprir o programa legislativo estipulado, sem se ocuparem 

de questões éticas que orbitam ao seu redor.

E é na America Latina que os Sistemas Penais atuam de forma mais violenta e 

seletiva. Nessas regiões, a operacionalidade do sistema tem por efeito um verdadeiro 

genocídio e um notório desrespeito aos preceitos erigidos no âmbito dos Direitos Humanos. 

Mas a dificuldade propositiva reside justamente por tais países estarem na periferia do poder 

mundial, inclusive no campo da produção de saberes.

Ao lado de toda essa configuração aparente até agora mostrada, há outra, velada, 

incorpórea, latente, que informa a sociedade moderna. Foucault (2007) analisa a sociedade 
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moderna utilizando-se da estrutura ideológica do panóptico, argumentando que a sociedade 

atual é uma sociedade disciplinar.

A disciplina tem como função primordial moldar pluridades e fornecer unidade. A 

unidade permite um maior controle sobre o objeto a ser controlado e maximiza, assim, os 

resultados esperados.

Essa disciplina está hoje difundida nas sociedades modernas. Capilarizou-se a 

partir de um poder moldado pelas características do panoptismo. Ela é incorpórea, velada, 

onipresente, onisciente. Está em todos os lugares sem estar em nenhum. É automática e 

impessoal.

Nesse contexto, age como um contra-direito. Garante uma estrutura jurídica 

formalmente igual e substancialmente desigual. Mascara a realidade fria e cruel do Sistema 

Penal e do Controle do Crime, criando a ilusão de que o Direito burguês protege a todos. A 

disciplina acaba por hierarquizar os indivíduos em torno de uma norma, distribuindo de forma 

materialmente desigual a sua aplicação.

A disciplina surge no cenário social pois a economia de poder de outrora não mais 

se amoldava às mutações históricas em curso na modernidade. Na epistemologia foucaultiana, 

a síntese desse processo seria a seguinte: “Outro poder, outro saber” (FOUCALT, 2007: 186).

Nesse contexto, encontra-se a instituição Polícia. A Polícia é o primeiro grande 

filtro do Sistema Penal. São os agentes dessa instituição que são responsáveis por tragar os 

indivíduos para dentro do sistema. Torna-se evidente, diante da configuração atual do Campo 

Sistema Penal, que o Campo (ou subcampo) Polícia foi e está sendo irrigado por essa nova 

lógica operacionalizada ao longo dos últimos anos.

A análise do Campo Polícia torna-se central no presente trabalho. Verificar o seu 

doxa, a sua lógica, o habitus dos agentes que o compõem são tarefas necessárias que irão 

permitir a análise da sua influência na configuração do Campo Criminalística, as irrigações 

absorvidas por este último Campo e as consequências relevantes para a formação do habitus, 

e por conseguinte da cultura organizacional, da organização pericial.
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2.4.2 Delineando o Campo “Polícia”

A instituição “Polícia” como concebida atualmente é relativamente recente. 

Apesar de compor o Campo do Controle Social, e mais especificamente do Sistema Penal, 

possui identidade própria. Configurações políticas, econômicas e sociais acabaram por 

informar e delinear esse novo Campo, irrigando-o com demandas próprias, o que acabou por 

definir uma lógica singular de funcionamento, objetivos e metas.

Para explorar esse Campo, é interessante, em um primeiro momento, traçar uma 

perspectiva histórica. A sua origem remonta a meados do século XVIII, na Inglaterra. Uma 

série de elementos estruturais concorreram para sua formação naquele momento e naquele 

lugar, sendo que as ideias erigidas aos poucos ganharam corpo e espalharam-se para outros 

Estados.

Foi exatamente na Inglaterra, no século XVIII, em cidades como Londres, 

Manchester e Birmingham, que a Revolução Industrial teve seu primeiro momento (Gabriel 

Igancio Anitua, 2008, p. 201). A economia de subsistência residente nos campos foi 

paulatinamente substituída pelo Capitalismo Industrial. A máquina a vapor, as novas formas 

de exploração agrária, a revolução dos meios de transporte e o advento de novas técnicas e 

tecnologias acabaram por promover e incitar uma verdadeira imigração para aquelas cidades, 

causando um inevitável inchaço populacional. Uma massa de desocupados passou a ocupar as 

ruas, o que, de certo, passou a preocupar as elites econômicas que ali residiam.

Peter Manning explica que, para a maioria dos autores que escrevem sobre as 

raízes históricas da polícia, o seu surgimento tem uma relação direta com a configuração 

caótica implantada nas cidades. O autor deixa claro essa posição na seguinte passagem (1997, 

p. 50):

This position, adopted by many writers in the historical tradition, is also 
teleological in character. Ideas such as full-time police, the notion of crime 
prevention as an aspect  os policing, paramilitary structure, and a visible force 
operating with restraint  are taken as indicative of elements appearing 
sequentially to provide required improvements in the human condition. Great 
emphasis is placed (...) upon the ‘rise in crime’ and changing social conditions 
tha made life dangerous and difficult, especially for the elites living in 
London.
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As condições estruturais responsáveis pelo surgimento e crescimento desse novo 

Campo passam por alguns novos elementos estruturais emergentes na sociedade inglesa dos 

séculos XVIII e XIX. Esses elementos são os seguintes: mudanças populacionais nas cidades 

provocadas pela industrialização; mudanças nas relações de trabalho e atividades 

ocupacionais; mudanças na situação econômica; e mudanças nos sistemas legal e político 

(Manning, 1997, p. 57-58). Essa transmutação estrutural acabou por irrigar o Campo Controle 

Social, do qual do Campo Polícia faz parte, com novas rotinas, lógicas, formas de pensar, 

representações sociais.

O quadro abaixo mostra como ocorreu a mudança no controle social diante desses 

novos acontecimentos.

Informal Semiorganizacional Formal

1 - Agentes coletividade assoc iações c iv i s , 
polícia privada

agentes legais; polícia 
p r o f i s s i o n a l e 
especializada, voltada 
para a aplicação de 
sanções formais

2 - Área de controle v i l a s , á r e a s 
particulares

a l g u m a s á r e a s 
d e f i n i d a s p e l o 
g o v e r n o , 
principalmente áreas 
urbanas

á r e a s e s p e c í f i c a s 
d e f i n i d a s 
politicamente.

3 - Formas de ação reações individuais, 
baseadas na ação de 
vizinhos, família, 
tribos, buscando uma 
forma de vingança 
privada

r e s p o s t a s 
s e m i o r g a n i z a d a s , 
b a s e a d a s n a 
c a p a c i d a d e d e 
pagamento de quem 
demanda o serviço

r e s p o s t a s 
institucionalizadas, 
c o m p a d r õ e s d e 
r e s p o n s a b i l i d a d e 
definidos

4 - Fonte de pagamento individual semiorganizada tem como fonte os 
impostos

5 - R e g r a s d e 
administração e controle

s e m r e g r a m e n t o 
específico

algum regramento, 
baseado em serviços 
“part-time”

regras bem definidas, 
baseadas, sobretudo, 
e m o r g a n i z a ç õ e s 
paramilitares.

Fonte: Adaptação do quadro apresentado por Manning (1997), p. 64

Nesse contexto, a instituição polícia formal, organizada, centralizada na mão do 

Estado e detentora do monopólio da força (ou da violência) legitimada nasce. O objetivo 

central dessa instituição é garantir a ordem pública e a segurança dos cidadãos e do Estado. O 
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doxa dessa nova instituição é o controle das massas, da “underclass”, o controle do crime. De 

forma velada, o que se esperava, em uma sociedade de classes extremadas nascente, era a 

proteção das classes detentoras de poder (ou Capital, para usar a terminologia de Bourdieu) 

econômico e político.

É importante citar que esse cenário inglês foi repetido, em menor ou maior grau, 

nas principais sociedades da época, conforme indica a seguinte passagem:

What  occurred in the first quarter of the nineteenth century in England is a 
microcosm of the pattern by which a modern, democratic, capitalistically 
based social order transformed. In sociological terms, what  took place was the 
gradual decimation of an old hierarchical order based on personal loyalty, 
local ties, customs, ande deference, where a sense of place was neither 
questioned nor questionable. What  was in the process of emerging was a 
capitalistic order, relying on imperative coordination of social segments 
through rational-legal administration, where economically based patterns of 
exchange became determinants of social relationships. In this context 
‘tradition’ is questioned and weighed against alternative, expedient modes of 
governmental operation. (Manning, 1997, p. 79).

Assim nasce o Campo. Destinada à controlar uma massa de desocupados, a 

polícia surge como instituição organizada. Trata-se de uma resposta centralizada, 

institucionalizada do Estado à nova configuração emergente. À margem das bases legais, a 

polícia começa a agir, a entrar em operação, visando, sobretudo, proteger os cidadãos “de 

bem”.

Esse breve arcabouço histórico torna-se importante para se entender a lógica 

vigente no Campo Polícia nos dias atuais. O nascedouro, os objetivos iniciais, as finalidades 

do passado acabam por sedimentar uma forma de agir, de pensar, de representar. Um habitus é 

construído no interior desse Campo, fazendo com que os agentes que nele encontram-se 

compartilhem certos princípios, princípios esses que acabam por orientar suas ações.

Há uma vasta literatura sobre o assunto. A instituição “Polícia”, por sua 

importância institucional e funcional, foi e é objeto de estudo nas mais diversas áreas do 

conhecimento, e na Administração não é diferente. Vários enfoques são abordados, mas o 

presente trabalho interessa-se pelo recorte institucional, sobretudo pela cultura organizacional 

dessa organização.

Janet Chan (1997), ao estudar o assunto, critica os estudos até então realizados. 

Para a autora, as conceituações correntes sobre cultura policial partem da premissa de que 

somente há uma cultura policial. Os estudos pautam-se, sobretudo, nas rotinas dos policiais de 

41



rua. Segundo Chan (p.66): “(...) a theory of police culture should account for the existence of 

multiple cultures within a police force and variation in cultures among police forces.” Os 

estudos sobre a cultura policial devem considerar a existência de múltiplas culturas; 

reconhecer os aspectos criativos e interpretativos dos agentes; e contextualizar o momento 

sócio-político onde a instituição encontra-se.

Crank (2004), ao explorar o assunto, conceitua a cultura policial a partir da 

metáfora de uma cebola. No centro, está o que anima a instituição, lhe dá corpo. As camadas 

representam os propriedades da cultura local de cada organização, construídas a partir das 

experiências vividas no dia-a-dia dos indivíduos durante o trabalho, e como essas 

experiências são compartilhadas entre os agentes.

O autor explica que alguns atributos que marcam a atividade policial estão 

presentes em todas as instituição policiais (2004, p.51-52) e compõem o núcleo da cebola:

Certain features of police social structure are also widely present (...) The 
presence of some elements of police culture across national and international 
settings suggests that they have become institutionalized: they are elements of 
culture that  have a broad acceptance, and we share a belief that they are the 
right  things to do (...) [as] a institution of social control, the police carry a 
variety of values, predispositions, and behaviors that collectively override the 
influence of any particular police organization.

Essa posição reforça a existência de um Campo próprio, autônomo e singular. O 

Campo Polícia é informado por uma lógica específica, que transpassa todas as instituições 

dessa natureza, agindo como um motor impulsionador de suas atividades. Assim sendo, 

possui Capitais (poderes) em disputa em um espaço objetivado. Na disputa pela distribuição 

desses Capitais, esse Campo anima-se e, certamente, atua de forma determinante na formação 

do habitus dos agentes que ali atuam. A grande questão é como desvelar essa lógica, os 

princípios norteadores da organização.

Um dos estudos mais importantes sobre a cultura policial é atribuído a Janet Chan 

(2004). A autora conduz o seu estudo baseada em dois grandes alicerces: a teoria da ação de 

Pierre Bourdieu e a metodologia utilizada por Sonja Sackman (1991) para desenvolver 

estudos sobre cultura organizacional.

De fato, Chan explica que o novo framework para entender a cultura policial deve 

levar em consideração temas e ideias relacionados à Teoria Organizacional, bem como os 

conceitos de Campo, habitus e Capital desenvolvidos por Pierre Bourdieu. De outro modo, os 

42



estudos desenvolvidos - como tantos outros relacionados ao tema - baseiam-se na existência 

de um ambiente organizacional homogêneo, onde os processos de socialização são vistos 

como dependentes de táticas assumidas exclusivamente pelas organizações e do aprendizado 

e adaptação dos novos membros. O papel proativo dos agentes e as variáveis ambientais são 

desconsiderados.

A metodologia aplicada por Sonja Sackman soma-se a esse novo framework no 

trabalho de Janet Chan para que a cultura oganizacional da polícia seja clareada. Sackman 

propõem que o conceito de cultura organizacional deve ser definido por intermédio de 

construtos genéricos que permeiam a natureza da cultura. A autora indica que cultura é a 

construção social da realidade a partir de componentes cognitivos para atribuir significados 

aos eventos da vida real. Essa estrutura cognitiva é mantida como um sistema lógico ou um 

mapa mental cognitivo que contém cognições relacionadas a definições, operações, 

prescrições e relações de causa e efeito. Essa mapa é usado habitualmente e influencia a 

percepção, o pensamento, os sentimentos e a ação dos agentes sociais. Note-se que essa 

descrição aproxima-se consideravelmente da ideia de habitus construída por Bourdieu.

No que tange aos estudos sobre cultura organizacional, Sackman explica que 

quatro aspectos estruturais desse mapa cognitivo são fundamentais:

a) os componentes descritivos, que seriam as definições e descrições do fenômeno 

da vida real experimentados pelos atores. Trata-se do conhecimento léxico dos indivíduos, 

definido pela autora como Conhecimento Dicionário;

b) as atribuições analíticas-causais, as quais refletem as expectativas acerca das 

relações de causa e efeito das ocorrências no mundo material. Essas atribuições de 

causalidade referem-se aos aspectos operacionais dos eventos, das práticas e dos processos. 

Refletem, ainda, as percepções das ações e suas reações a elas. Essa dimensão cognitiva é 

definida como Conhecimento Diretriz;

c) as atribuições cognitivas causais-normativas que descrevem uma relação de 

causa e efeito no plano hipotético. Seriam ações prescritivas, relacionadas com o que se deve 

fazer ou não em dada situação. Representam recomendações baseadas em experiências 

coletivas e refletem receitas para o sucesso ou insucesso da organização. Esse plano cognitivo 

é definido por Sackman como Conhecimento Receita;

d) por fim, o último elemento do mapa cognitivo refere-se às explicações sobre o 

porquê da ocorrência de certos eventos. Representam as causas finais, as crenças 
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fundamentais aprioristicamente concebidas. São os axiomas que permeiam o ambiente 

organizacional. Esse seria o plano Conhecimento Axiomático da cognição dos agentes.

Note-se que esse mapa cognitivo somente pode ser rotulado como “cultural” 

desde que seja compartilhado, coletivo. À luz da teoria da ação de Bourdieu, sabe-se que esse 

habitus será construído de acordo com a vivência dos atores nos diversos Campos em que são 

inseridos ao longo de suas histórias sociais, sendo a Organização somente um microcosmos 

nessa formação.

Retornando ao estudo de Janet Chan sobre cultura policial, a autora, utilizando-se  

do mapa cognitivo traçado do Sonja Sackman, traça os principais elementos que transpassam 

por esse tipo de organização. Antes de desmiuçar esses elementos, Chan define o Campo 

Polícia como se segue (2004, p. 330):

O campo Polícia, como todos os outros, é um espaço social de conflitos e 
competição, estruturado por hierarquias de prêmios (capitais) e sanções 
(capitais negativos). Esse campo existe em uma posição de subordinação ou 
até dominação em relação ao campo Poder: ocupa uma posição relativamente 
de baixo prestígio em termos de capital econômico, mas goza de um alto grau 
de suporte público e governamental (capital político e simbólico).

No que tange ao Conhecimento Axiomático, a assertiva fundamental que orienta 

os agentes que atuam no Campo Polícia é a guerra contra o crime. Segundo Chan (2004, p. 

334): “Police traditionally  see their work in terms of a ‘war against crime’, mantaining order 

and protecting people’s lives and property.”.

Note-se que esse axioma orientador encontra-se consonante à lógica do Campo 

Controle Social desenhada a partir das últimas décadas do século XX. O próprio termo 

“guerra” é sintomático nesse sentido. As ações orientam-se na seara da segregação dos 

indivíduos, da separação da sociedade entre cidadãos (que merecem toda a proteção erigida 

pelos Direitos Humanos) e os outros, no controle exacerbado e injustificado. Em uma guerra, 

alguns direitos basilares podem ser deixados à margem, e parece que é exatamente assim que 

se molda o habitus dos agentes policiais, orientando algumas de suas ações nas situações 

enfrentadas no cotidiano da atividade. 

Ao lado do Conhecimento Axiomático, os estudos da autora mostram que o 

Conhecimento Dicionário que compõe o mapa cognitivo dos policiais também desenvolve-se 

de acordo com a lógica exposta no Campo Controle Social nas últimas décadas. Os policiais, 

44



segundo Chan, desenvolvem rotinas para categorizar seu ambiente em volta e as pessoas que 

nele se encontram. Surge a ideia do inimigo do policial, o binômio pessoas normais x 

anormais. 

Eugênio Raul Zaffaroni explica, de forma clara e coesa, no que implica essa 

categorização feita pelos policiais (2007, p.18 e 19):

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em 
que o direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o 
aspecto de ente perigoso ou daninho. Por mais que a ideia seja matizada, 
quando se propõe estabelecer a distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos 
(não-pessoas), faz-se referência a seres humanos que são privados de certos 
direitos individuais, motivo pelo qual deixaram de ser considerados pessoas 
(...) Na medida em que se trata um ser humano com algo meramente perigoso 
e, por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é retirado ou negado o 
seu caráter de pessoa.

Crank (2004, p. 43), citando um estudo feito por Skolnick, indica que nas 

organizações policiais há a figura objetivada do criminoso típico. A forma de vestir-se, as 

tatuagens e outros maneirismos caracterizam esses indivíduos e os destacam dos demais. Nas 

Academias de Polícias, os novatos são ensinados o que procurar para identificar um indivíduo 

como potencialmente perigoso. Policiais trocam histórias entre si que reforçam essas 

categorias. Essas tipificações acabam por ganhar corpo e influenciar de maneira decisiva a 

atuação do policial, tornando-se sedimentada no habitus dos atores que atuam naquele 

Campo.

É evidente, diante desse quadro, que a atuação da polícia torna-se seletiva. Não 

interessa mais o fato praticado, mas sim quem o praticou. Essa seletividade passa a compor o 

quadro cognitivo dos agentes policiais, e sua atuação se volta para a parcela da sociedade 

considerada violenta: a underclass.

Em um estudo que revolucionou a Criminologia moderna, Howard S. Becker 

(1991) põe em foco justamente a seletividade do sistema e a dicotomia existente entre ato 

praticado e agente praticante.

O autor explica que o desvio não é absoluto. A questão desviante não é 

ontológica. Um ato, para ser considerado como desviante, não se fundamenta somente na 

conduta praticada. Ao lado da conduta, há um processo de julgamento sobre essa conduta de 

modo a rotulá-la como desviante. E há uma série de regras sociais que influenciam o sucesso 
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ou o insucesso da aplicação do rótulo “desviante” na pessoa que praticou certa conduta. Quem 

cometeu o ato? Há alguma reação social sobre a prática desse ato?

Dadas as características dos Conhecimentos Axiomático e Dicionário, torna-se 

certo que esses dois componentes do mapa cognitivo do agente policial afetarão sobremaneira 

uma outra dimensão de cognição: o Conhecimento Diretriz. O métodos e práticas do trabalho  

policial operacional fazem parte dessa dimensão. O Conhecimento Diretriz policial prioriza 

como prática o uso da força nas soluções conflituosas encontradas no dia-a-dia. Com o intuito 

de travar uma guerra contra a criminalidade, apontando as armas sobre determinadas 

categorias de pessoas pré-selecionadas, o habitus policial relega a segundo plano táticas e 

práticas que utilizem outras formas de solução de conflitos no seio social.

Como agir? O Conhecimento Diretriz do policial o orienta para a prática da 

violência, mesmo quando não é necessária. As categorias formadas pelo Conhecimento 

Dicionário atuam drasticamente sobre essa forma de atuação. Janet Chan explica que (1997, 

p. 78): “The use of force (...) by police is often seen as a legitimate means of taking charge of 

situations: to mantain authority, to control suspects, and to obtain informations”.

Manning (1997) indica que os policiais vêem seu trabalho como incerto e as 

decisões são baseadas na experiência, e não em teorias abstratas sobre policiamento ou 

regramentos legais. As decisões são tomadas em cada situação, a cada momento. A 

experiência e o Conhecimento Diretriz que compõem o mapa cognitivo, o habitus do agente, 

ocupam um papel central na ação a ser tomada.

Por fim, Janet Chan revela o Conhecimento Receita dos policiais. Segundo a 

autora, inúmeros estudos indicam que as recomendações e estratégias policiais apontam para 

os seguintes caminhos a serem seguidos e observados: ficar fora de problemas; não confiar 

nos superiores hieráquicos; não esperar muito da instituição; praticar o código do silêncio; ser 

solidário no caso de violação de condutas por parte de outros agentes; reprimir as emoções.

Esse é o contexto genérico em que se encontra o Campo Polícia. O seu 

desenvolvimento desde a gênese social até os recentes acontecimentos estruturais acontecidos 

no Campo do Controle Social mostram com clareza qual é a sua configuração atual. A lógica 

que informa tal Campo atua de forma determinante sobre o habitus dos atores que nele atuam. 

Guerra contra o crime, segregação, controle, seletividade, underclass, violência, 

corporativismo, atuações à margem das regras legais. Esses termos, e suas consequências 
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práticas, são parte da operacionalidade do Campo. Esses elementos moldam, definem e 

explicam a cultura da organização Polícia.

Note-se que a configuração delineada não só atua compondo o habitus dos atores, 

como condiciona as decisões, o planejamento, o orçamento, a política de recursos humanos,  

as políticas de atuação, enfim, a gestão da organização policial.

No Brasil, os próprios fatos consubstanciam essa configuração, essa cultura. Não 

obstante, há inúmeros estudos sobre o assunto, tendo como objeto tanto as Polícias Civis 

quanto as Polícias Militares. Passa-se agora, então, a analisar a gênese desse Campo no Brasil, 

bem como alguns desses estudos realizados sobre o assunto, sobretudo aqueles que utilizaram 

como metodologia a filosofia da ação de Pierre Bourdieu, alicerce do presente trabalho.

2.4.3 Um recorte na realidade brasileira

No Brasil, a história organizacional da polícia começa um pouco mais tarde em 

relação aos países centrais. Somente o Código de Processo Criminal do Império (datado de 

1832), alterado pela lei 261 de 1841 (Anexo I), acabou por separar duas funções estatais que 

até então andavam juntas: o poder de julgar e o poder de investigar. Separaram-se as 

atribuições do Juiz (órgão julgador) e do Chefe (ou Delegado) de Polícia (órgão 

investigativo). Abriam-se as portas para a formação burocrática da atividade de polícia.

A partir de então, a organização policial começou a ganhar corpo no território 

nacional. O Decreto-Lei No 3689 de 1941 instituiu o Código de Processo Penal vigente e 

sedimentou de vez a independência organizacional da polícia. Ficou definido legalmente 

quais são as principais atribuições dessa organização - apuração de infrações penais -, bem 

como outros marcos regulatórios correlatos.

Com o golpe militar de 1964 e a consequente vigência de um Estado ditadorial 

instalado, a polícia brasileira passou a ser utilizada como instrumento de dominação política. 

Se tinha sido concebida para atuar no controle social, na contenção das tensões oriundas da 

vida comum, nos anos em que a ditatura estabeleceu-se ganhou uma nova roupagem: passou a 

ser o sustentáculo do regime político vigente (Neto, 1999).

Essa sustentação teve como atividade principal a violência. Mas não a violência 

legítima, intrínseca à própria natureza da atividade. O regime ditatorial brasileiro foi 

sustentado por uma polícia torturadora, truculenta, perseguidora, que atuava à margem, mas 
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muito à margem do regramento legal. A organização policial preconizava a violência 

extrajudicial, onde julgamentos subjetivos dos próprios agentes pautavam as práticas, os 

alvos, as ações e as penas a serem executadas.

A atividade policial à época do recente regime brasileiro de excessão pautava suas 

atividades obedecendo o binômio tortura x repressão preventiva. 

A tortura foi utilizada como método de obtenção de informações, método esse 

quase científico, com rotinas, conhecimentos e crítérios de planejamento. No início do 

regime, era uma prática não oficial de obtenção da verdade. Entretanto, com a instituição do 

AI-5 (13/12/1968), a tortura passou a ser parte integrante da atividade estatal, legitimada 

legalmente para a obtenção de seus fins.

(...) apesar da implementação em 1964 de um governo de força, somente a 
partir do AI-5 é que a tortura se tornou uma política oficial do Estado. Na 
verdade, muitos opositores do regime foram torturados naquela primeira fase 
da ditadura militar, mas eram casos pontuais. A vitória da chamada ‘linha 
dura’, o golpe dentro do golpe, instituiu o terrorismo de Estado, que utilizou 
sistematicamente o silenciamento e o extermínio de qualquer oposição ao 
regime. (Coimbra, 2001, p. 7) 

A repressão preventiva apresentou-se como uma outra faceta da organização 

policial no período ditatorial. Segundo Magalhães, essa repressão era caracterizada pelo 

controle e vigilância da parcela da sociedade considerada subversiva. A autora explica essa 

prática da seguinte forma (1997, p. 203): 

Com o advento da ditadura militar no Brasil, em nome da Segurança 
Nacional, instalou-se um complexo sistema repressivo para combater a 
subversão e, ao mesmo tempo, reprimir preventivamente qualquer atividade 
considerada suspeita por se afigurar como potencialmente pertubadora da 
ordem.

Essas práticas configuraram uma lógica própria ao Campo Polícia no Brasil. É de 

esperar-se que essa configuração política atue de maneira decisiva na formação do habitus do 

policial pós-ditadura. De fato, isso acabou ocorrendo. O que aconteceu no Campo foi uma 

exacerbação daquelas características apontadas no estudo de Janet Chan, diante das irrigações 

sofridas durante todo o período ditatorial (discursos, práticas, representações). Em última 

instância, para usar a analogia da cebola de Crank (2004), pode-se dizer que a polícia 

brasileira apresenta o mesmo núcleo comum a todas as organizações dessa natureza. As 

diferenças são notadas nas camadas que a compõem: no Brasil, elas encontram-se pobres.
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A redemocratização política brasileira pouco alterou a lógica até então vigente. A 

polícia brasileira continuou - e continua - atuando à margem das leis, operando de acordo com 

um conjunto de normas próprias. Construiu-se um abismo evidente entre as normas 

programáticas e as práticas operacionalizadas. Paulo Sérgio Pinheiro chama atenção para o 

gap existente da seguinte forma (1997, p.43):

No Brasil, assim como em muitos outros países da América Latina,
há um enorme gap entre o que está escrito na lei e a realidade brutal da 
aplicação da lei. A nova Constituição do Brasil, promulgada em 1988, 
conseguiu incorporar muitos dos direitos individuais que foram violados 
sistematicamente no período da ditadura militar. Os direitos à vida, à 
liberdade e à integridade pessoal foram reconhecidos, e a tortura e a 
discriminação racial são considerados crimes. No entanto, apesar do 
reconhecimento formal desses direitos, a violência oficial continua.

Práticas e discursos típicos do regime militar permanecem irrigando o Campo 

Polícia nos dias atuais. Relatos sobre o uso de torturas na Delegacias de Polícia brasileiras não 

são raros. Silvia e Taschetto (2008, p. 462), ao fazerem uma crítica das práticas policiais 

atuais, apontam no seguinte sentido:

Apesar dos avanços no campo social após a ditadura militar, uma clara 
sensação de paralisia ainda permeia as práticas policiais, podendo ser 
evidenciada através dos últimos relatórios produzidos pela Anistia 
Internacional sobre a tortura policial no Brasil. Estes relatórios apontam a 
continuidade acentuada da tortura e a permanência da impunidade de seus 
executores, colocando em questionamento os atuais modelos de que dispomos 
no que concerne à formação do agente de segurança publica e os princípios 
que a norteiam.

De fato, o último relatório da Anistia Internacional indica que a atuação da polícia 

brasileira ainda encontra-se muito distante dos direitos formais conquistados no período pós-

ditadura. No capítulo destinado à Segurança Pública, o relatório de 2013 mostra que a polícia 

brasileira ainda é uma das que mais mata em ação; é altamente discriminatória, apontando 

suas práticas para a parcela da sociedade desempoderada (jovens negros de classes baixas); os 

homicídios praticados por policiais ainda são registrados como “autos de resistência” ou 

“resistência seguida de morte”. Apesar de tímidos avanços, a lógica permanece, em essência, 

a mesma.

Adorno e Peralva atribuem essa distância entre programação e execução à 

ambiguidade existente na própria essência da atividade policial (1997 p. 2):
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(...) a ambigüidade do trabalho policial torna-se manifesta pelas regras que 
regem suas atividades. Por um lado, exige-se dos policiais elevada 
produtividade, medida pelo número de prisões efetuadas; por outro lado, 
pretende-se que eles cumpram essa exigência respeitando rigorosamente os 
ditames legais. Essa contradição engendra uma cultura organizacional que 
estimula verdadeira epidemia de práticas ilegais, cujos valores primordiais são 
o segredo e a solidariedade intra pares. Essas contradições vão igualmente 
espelhar-se em outras esferas das atividades policiais, como nos processos de 
seleção e de codificação de casos tratados (...)

De certo, o tema apresenta grande relevância e interesse na esfera acadêmica. 

Inúmeros estudos são anualmente publicados sobre a polícia brasileira e suas práticas, sua 

forma de ação, sua cultura.

Em um estudo sobre os policiais que compõem da Polícia Militar do Distrito 

Federal, Suassuna (2008, p. 38) ressalta as principais caraterísticas do habitus desses 

profissionais:

Podem ser ressaltadas três representações gerais relacionadas à distinção 
sobre risco criminal: primeiro, no âmbito das distinções policiais, prevenir o 
crime consiste, principalmente, em neutralizar potenciais criminosos. Em 
segundo lugar, a definição pelos policiais da categoria crime é mais ampla e 
conservadora que a definição legal, aproximando-se assim das representações 
tradicionais de moral e bons costumes. Terceiro, os policiais atribuem um 
maior risco de crime a indivíduos indicados por um conjunto de traços 
objetivos e que, assim, são considerados suspeitos.

Almir de Oliveira Junior (2007), analisando a cultura dos policiais militares de 

Belo Horizonte, revela que para tais profissionais a necessidade de amoldar suas práticas às 

normas de Direitos Humanos apresenta-se como um empecilho para a execução da atividade.

Martins e Rocha (2010) revelam que os atores que atuam no Campo Policial 

resistem muito a propostas de mudanças nas práticas de atuação. Em um estudo realizado com 

os membros da Polícia Civil de Montes Claros - Minas Gerais, tendo como referencial as 

ideias e conceitos relacionados ao policiamento comunitário, restou evidente que os atores 

preferem manter a forma inquisitorial de agir em detrimento à busca de soluções pacíficas e 

mediações de conflitos.

Esse cenário demonstra com clareza que o Campo Polícia existente na realidade 

brasileira coaduna-se com a lógica geral. De fato, incorpora esse lógica e a potencializa. Isso 

significa que o habitus do policial brasileiro aproxima-se muito daquele desnudado por Janet 

Chan. A guerra contra o crime, o seletismo, a violência e os outros atributos já descritos 

compõem a matriz cognitiva dos agentes desse Campo.
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A Criminalística, enquanto organização, tanto no Brasil quanto em outros países, 

foi concebida como apêndice do Campo Polícia. Nasceu com o intuito de alicerçar as 

investigações estatais com fundamentos científicos. A tese aqui levantada e defendida é que 

há atualmente um Campo próprio relacionado a essa atividade. Um Campo no sentido 

proposto por Bourdieu, com Capitais próprios a serem disputados, com agentes atuando a 

partir de um habitus singular diferente em relação àquele atuante nos policiais em geral. Esse 

estudo passa agora a explorar esse novo Campo, tentando alcançar sua gênese e 

desenvolvimento com o intuito de revelar-lhe os atributos constitutivos, os Capitais em jogo e 

o habitus dos seus participantes.
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3  CRIMINALÍSTICA: O NASCIMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

FORENSE 

3.1 A formação: em busca da verdade perdida

A gênese da atividade forense, bem como o seu desenvolvimento, relaciona-se 

com a nova configuração adotada pelo Estado moderno para solucionar conflitos sociais. Se 

antes os conflitos, inclusive aqueles de cunho criminal, eram considerados elementos da 

esfera privada dos cidadãos, esse novo rearranjo inseriu um terceiro elemento entre os 

litigantes: a estrutura burocrática estatal.

Os historiadores denominam essa fase de transformação como “racionalização”. 

Racionalização pois os processos que permeavam as atividades humanas no meio social 

foram burocratizados, para usar o tipo ideal descritivo de Max Weber. A especialidade das 

funções estatais entra em voga e o Estado passa a avocar para si de forma monopolizada uma 

série de atividades que até então encontravam-se difusas no meio social, entre elas o poder 

investigativo e o poder de dizer o direito (poder de subsunção dos fatos sociais às normas 

abstratas concebidas).

Maliska, em análise da obra de Weber sobre o Estado Moderno, resume essa 

transmutação da seguinte maneira (2006, p. 20-21):

Em outras palavras, o Estado define-se como a estrutura ou o agrupamento 
político que reivindica, com êxito, o monopólio do constrangimento físico 
legítimo. A esse caráter específico do Estado, acrescentam-se outros traços: de 
um lado, comporta uma racionalização do Direito com as conseqüências que 
são a especialização dos poderes legislativo e judiciário, bem como a 
instituição de uma polícia encarregada de proteger a segurança dos indivíduos 
e de assegurar a ordem pública; de outro lado, apóia-se em uma administração 
racional baseada em regulamentos explícitos que lhe permitem intervir nos 
domínios os mais diversos (...)

Mas essa nova configuração, explica Anitua (2008, p. 39), não poderia ter se 

desenvolvido sem a intervenção e a apropriação de fatos sociais por especialistas e burocratas. 

As novas formas jurídicas, econômicas, políticas e sociais somente foram alavancadas em 

função do surgimento desses novos personagens e de suas novas funções.
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No Direito, especificamente, a consequência direta dessa “racionalização” do 

poder de punir foi a expropriação do conflito privado. O Estado Moderno avocou para si a 

solução do conflito. Ao lado da vítima personificada, o ente estatal tornou-se a vítima abstrata 

da lesão sofrida, passando a integrar um dos pólos da relação jurídica estabelecida. A 

reparação do dano causado, que antes era direcionada para a vítima personificada, agora é um 

direito do Estado.

O Estado, portanto, como ente interessado, passa a ser o responsável por 

reconstruir a verdade dos fatos delituosos, com o intuito de julgá-los e apená-los. Se antes 

provas sociais (importância do indivíduo na sociedade), verbais, mágico-religiosas e até 

corporais (ordálios) eram aceitas entre os litigantes, no século XIX ganha fôlego o inquérito 

como meio primordial de prova, como forma investigativa de se atingir a “verdade” desses 

fatos. 

Foucault (2005) explica que com o advento do inquérito (inquisitio) os outros 

sistemas de provas foram abandonados. Esse novo modelo tem como características a 

centralização do poder político e a utilização de uma metodologia (uma série de perguntas a 

serem respondidas) em busca da verdade. O inquérito surge com o condão de reconstruir do 

passado para torná-lo presente nas mãos do julgador.

Esse rearranjo, segundo Foucault, condiciona o surgimento de novos saberes. O 

advento dessa nova prática judiciária faz nascer um novo sujeito de conhecimento. As novas 

práticas sociais que orbitam ao redor do inquérito engendram novos domínios de saber, 

fazendo aparecer objetos de estudo, conceitos, técnicas, metodologias.

De fato, no século XIX, a partir desses novos problemas jurídicos, com a emersão 

de novas práticas judiciárias, foram desenvolvidas novas áreas do conhecimento humano. É 

nesse período, em meio ao cientificismo e positivismo dominantes, que ocorre a gênese de 

formas específicas de conhecer o problema criminal. Entre a Sociologia, Psicologia e 

Criminologia, surge uma nova forma de conhecer: a Criminalística.

O uso do conhecimento científico no auxílio da formação da prova é anterior ao 

século XIX. O Código de Hamurabi (1800 A.C.) já preceituava que a suspeita não era 

suficiente na imputação de um crime a uma pessoa. Eram necessárias provas nesse sentido, 

dentre elas o exame do local do crime.

Entretanto, a sistematização da matéria, a sua organização, ocorre em meados do 

século XIX. O nascimento da Criminalística é atribuído ao austríaco Hans Gross. Em 1893, 
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Gross lança um livro (Criminal Investigation) descrevendo a aplicação de disciplinas 

científicas - matemática, física, geologia, química, biologia - no bojo da investigação 

criminal. Além disso, é atribuído a Gross a fundação do primeiro Instituto de Criminalística, 

na Universidade de Graz da Áustria.

Gross, no capítulo dedicado à inserção do expert na investigação criminal, indica 

logo no início a importância desse especialista e seus conhecimentos para a persecução penal 

(p.178): “Experts are the most important auxiliaries of an investigating officer; in some way 

or other they nearly always are the main factor in deciding a case (...)”.

Ao lado de Hans Gross, Edmond Locard ganhou um papel de protagonista na 

história do desenvolvimento da Criminalística. Considerado o pai da Criminalística moderna,  

o cientista francês enuncia, em 1920, o princípio basilar da Criminalística, que norteia até os 

dias de hoje a atividade forense: o princípio da troca.

Nasce aqui a atividade forense. Criada para auxiliar a investigação criminal, a 

Criminalística arvora-se do conhecimento científico das mais diversas áreas para alicerçar 

conclusões relacionadas a um fato considerado delituoso. Seu papel primordial é recontar um 

fato do passado e apontar o autor desse fato a partir da ciência. Inúmeros acontecimentos 

ocorreram ao longo desse desenvolvimento, fortalecendo e sedimentando essa nova forma de 

conhecer o crime e prová-lo (Anexo II).

A questão fundamental a ser explorada nesse estudo é verificar se essa nova área 

de atuação constitui um Campo bourdieusiano próprio, autônomo. 

Resta saber como essa atividade adentrou na estrutura organizacional da polícia. 

Na sua gênese, alinhava-se com a estrutura das universidades. Não obstante, com o passar do 

tempo, foi incorporada ao organograma da organização “polícia”. Conhecer as origens desse 

entrelaçamento é tarefa primordial para entender a configuração da Criminalística, em busca 

da caracterização do Campo.
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3.2 O entrelaçamento histórico com a estrutura organizacional da polícia

Apesar do uso do conhecimento científico em matéria criminal ter consolidado-se 

com a obra de Hans Gross, foi com Edmond Locard, em 1910, que foi criado o primeiro 

laboratório forense dentro da estrutura organizacional da polícia. Locard, a partir desse ano, 

passou a desenvolver as atividades relacionadas à Criminalística em seu laboratório criminal, 

no Departamento de Polícia de Lyon, na França. Note-se que até então essa atividade 

encontrava-se dispersa nas universidades, não havendo uma organização centralizada desse 

serviço nas unidades policiais. (Becker; Dutelle, 2013, p. 10).

Arlindo Blume narra esse pequeno fato histórico da seguinte forma:

EDMOND LOCARD procurou o Chefe de Polícia Regional de Lyon, 
HENRY CACAUD, solicitando sua ajuda, para que pudesse organizar – algo 
inédito - um serviço que contasse com uma equipe permanente de cientistas, 
que empregassem todos os recursos de sua sabedoria, em busca de meios para 
detectar o crime. LOCARD era inteligente e persuasivo. CACAUD 
convenceu-se dos seus argumentos e deu-lhe uma oportunidade, cedendo-lhe 
duas pequenas peças de sótão, sob os beirais do telhado do Palácio da Justiça.
Foi assim que, a 10 de janeiro de 1910, realizava-se o sonho de LOCARD, 
com a criação do “Laboratório de Polícia” ou, segundo outros, do 
“Laboratório de Polícia Técnica” de Lyon, o primeiro do gênero em todo o 
mundo.

Eckert, explicando esse desenvolvimento e essa mudança do ponto de vista 

organizacional, anota que (1997, p. 21):

Progress in the forensic sciences has not been uniform throughout the world. 
In some European countries there has been a century of development, 
predominantly in forensic centers devoted to the education of physicians, 
lawyers, and law enforcement  officials. Forensic medicine developed quite 
rapidly from the beginning. The study of questioned documents also emerged 
in this era. With the further development of laboratory instruments and 
techniques, forensic toxicology and serology became important at the 
begining of the twentieth century. Criminalistics as  a science arose  less than 
65 years ago, paralleling the  recognition  by the major police departments 
in the  1920s  that they should have  a branch devoted to highly technical 
examinations by skilled specialists (grifo nosso).

De fato, a partir da experiência de Locard, outros departamentos de polícia 

passaram a trazer para o interior de suas organizações os laboratórios forenses e seus 

especialistas. De forma rápida, vários países europeus passaram a inserir a atividade forense 

dentro de suas estruturas.
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Nos Estados Unidos, em 1923, August  Vollmer inaugurou o primeiro laboratório 

forense completo no departamento de polícia de Los Angeles. Em 1932, é criado o laboratório 

forense do Federal Bureau of Investigation (FBI). A sua origem, assim como no caso dos 

outros laboratórios forenses, está intrinsicamente relacionada com o desenvolvimento da 

atividade, das novas descobertas tecnológicas aplicáveis à investigação criminal (por 

exemplo, a revelação e identificação papiloscópica; os estudos sobre grafoscopia; 

identificação sanguínea) e do interesse crescente dos investigadores policiais nessa nova área 

do conhecimento criminal, como relata a seguinte passagem (Fox, http://www.fbi.gov/about-

us/history/highlights-of-history/articles/laboratory):

The origins of the Bureau’s lab may be traced back to the 1920’s. The latest 
developments in the field of scientific crime detection had captivated Hoover 
and other Bureau officials for years. After he became Director in 1924, 
Hoover encouraged the Bureau to keep an eye on the latest insights into 
Bureau work that science provided. At first this interest was focused on 
fingerprint identification matters, especially those dealing with the discovery 
of latent fingerprints, but the use of scientific analysis in other matters was 
becoming prominent in law enforcement circles, and Hoover wanted the 
Bureau to use these methods where applicable.

No Brasil, a Criminalística começa a ganhar corpo nos anos 1920. Em São Paulo, 

a atividade adentrou na organização policial por intermédio da Lei 2034 de 30 de dezembro 

de 1924, a qual criou a Delegacia de Técnica Policial (Anexo III). É interessante apontar que 

a lei especificou, em seu artigo 12, o perfil técnico-científico dos funcionários que deveriam 

compor tal unidade administrativa: um médico legista, dois engenheiros especializados em 

técnica pericial, dois preparadores químicos e dois fotógrafos contratados.

A partir de então, os laboratórios forenses passaram a fazer parte da estrutura 

organizacional das polícias brasileiras, a exemplo do que aconteceu nos países europeus e nos 

Estados Unidos. O entrelaçamento organizacional tornou-se comum e a atividade forense 

passou a relacionar-se nuclearmente com a atividade investigativa.

O que se discute atualmente é se entrelaçamento é salutar, sadio para a persecução 

penal e para a promoção e defesa dos direitos humanos dos cidadãos tragados pelo Sistema 

Penal. De fato, torna-se legítimo perquerir qual a influência da inserção da Criminalística na 

estrutura organizacional da polícia; como essa organização é irrigada pelas ideias, discursos e 
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práticas do Campo Policial; qual a consequência para a formação do habitus dos seus agentes 

sociais - pretensos cientistas dotados de certa imparcialidade - que atuam na atividade forense.

Já no início dessa relação, pode-se constatar que essa conexão administrativa era 

danosa. A ciência foi utilizada como alicerce justificante e legitimador de ideias vigentes no 

Campo Policial. Um exemplo esclarecedor é a utilização da Antropologia Forense para 

reforçar e “provar” a tese do determinismo biológico na consecução de crimes. Olivia Maria 

da Cunha (1995/1996, p. 145) identifica essa tendência relatando a história de um personagem 

social preso no Rio de Janeiro:

Diz respeito a um outro Isaltino, um “indivíduo preto” que, uma vez preso, foi 
forçosamente levado à presença dos antropologistas do Gabinete de Iden- 
tificação Criminal do Distrito Federal. Ali, foi medido, interrogado e 
analisado sob o ponto de vista médico: tratava-se de um “inadaptado social”. 
Naquele ano ainda, relatada junto a laudos de outros “criminosos”, sua 
história, fotografias e medidas anatômicas figurariam, junto a mais outras, 
num estudo que conferiu aos médicos do Gabinete uma premiação 
internacional: o Prêmio Lombroso de Antropologia Criminal, conferido pela 
Real Academia de Medicina da Itália (...) 

Segue a autora relatando que:

A ação policial contaria então com um suporte legal suficiente para legitimar 
a mais completa fiscalização das ruas e dos indivíduos. Investe-se tanto no 
efetivo empregado nas famosas “rondas”, nos setores que produzem 
estatísticas, relatórios e estudos qualitativos sobre os chamados 
“delinqüentes”, quanto na extensão do poder e da autoridade policial a todos 
os funcionários da polícia. Para além desse tipo de intervenção, um com- 
plexo mecanismo técnico-científico envolvendo um corpo de especialistas 
contratados para realizar desde autópsias e exames de corpo de delito a 
pesquisas na área da psicologia, da psiquiatria e da antropologia foi montado 
no Gabinete.

Nessa seara, cabe agora identificar a existência de um Campo bourdieusiano 

relacionado às atividades desenvolvidas pela Criminalística. Desnudado esse Campo, 

confirmada a sua existência e a sua lógica, poder-se-á, mediante um estudo de caso, verificar 

as disposições duráveis incutidas nas mentes dos atores que nele atuam, além de verificar  

possíveis contaminações advindas do Campo Policial, sobretudo aquelas capazes de agir 

negativamente sobre a competência essencial da organização estudada.
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4   A CRIMINALÍSTICA SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS CAMPOS

4.1 Metodologia

O problema central do presente trabalho é verificar se a Criminalística configura 

um Campo nos moldes bourdieusianos, como essa área se comporta sob a análise desse 

referencial teórico. Essa abordagem age como alicerce para entender-se como os atores 

sociais que atuam nessa área - os Peritos Criminais - orientam as suas ações; quais os espaços 

de tomadas de posição possíveis desses atores; e, por fim, quais são as linhas mestras que 

moldam a cultura das organizações que atuam sob a égide desse Campo.

Para enfrentar o problema proposto, engendrou-se uma pesquisa qualitativa de 

cunho exploratório. Com base no referencial teórico desenhado (filosofia da ação de Pierre 

Bourdieu), duas etapas foram desenvolvidas (figura 1): a primeira visa explorar as estruturas 

objetivas relacionadas à Criminalística, usando-se para tal a pesquisa histórica (desenvolvida 

em tópicos anteriores sobre o Campo Polícia e a gênese social da Criminalística) e 

documental; a segunda tem por objetivo mapear as estruturas subjetivas ligadas à atividade, 

caracterizando o habitus dos Peritos Criminais, utilizando-se para tal entrevistas em 

profundidade de Peritos Criminais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito 

Federal. Note-se que as duas etapas estão entremeadas pela observação direta realizada nesta 

mesma unidade no moldes de uma autoetnografia.

No caso das entrevistas, selecionaram-se 22 (vinte e dois) Peritos Criminais para 

serem submetidos a perguntas semiabertas (as perguntas e respostas estão descritas e 

transcritas no Apêndice A). Os peritos foram selecionados obedecendo-se e mesclando-se os 

seguintes critérios: tempo de trabalho na organização, seções por onde trabalhou (perícias 

internas ou perícias externas) e pertencimento (ou não) a cargo de direção. 

Em relação à divisão entre perícias internas x perícias externas, optou-se por esse 

critério pois os profissionais lotados em seções de perícias externas executam trabalhos na 

rua, estando expostos a situações de risco, aproximando-se do trabalho policial propriamente 

dito. Em tese, esse profissionais estariam mais propensos ao contágio com o Campo Polícia.

A análise das entrevistas baseou-se em técnicas de análise de discurso. Levou-se 

em consideração a praxeologia bourdieusiana. Segundo preceituam Rosa et al (2009, p. 101), 

a análise do discurso deve seguir a seguinte linha:
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(...) um conhecimento prévio do contexto em que o discurso se reproduz, da 
estrutura do campo sócio-organizacional em análise e das relações de força 
dentro desse campo, segundo suas próprias regras. Tendo essas informações, 
parte-se para a coleta inicial dos dados que serão extraídas com o intuito de se 
compreender as diposições inscritas no habitus e sua relação com as 
enunciações no campo.

Usou-se, também, na análise das entrevistas, a tipologia proposta por Sonja 

Sackman, exposta em tópicos anteriores. Buscou-se explorar os discursos usando como 

parâmetros os conceitos de conhecimento axiológico, conhecimento dicionário, conhecimento 

receita e conhecimento diretrizes explorados pela autora. A partir dessas categorias, tentou-se 

desvelar as disposições sedimentadas nos atores na forma do habitus.

Campo Habitus

Realidade Organizacional

Pesquisa histórica
e documental Observação

Entrevistas em 
profundidade

Práticas sociais

Práticas discursivas

DOXA ORGANIZACIONAL

1a Etapa - 
Elementos 
Objetivos

2a Etapa - 
Elementos 
Subjetivos

Figura 1 - Etapas da metodologia empregada.
Fonte: Adaptação do esquema proposto por Rosa et al, 2009, p. 103.
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Definiu-se o número de entrevistados a partir da técnica de saturação. Quando 

ficou claro que as respostas começavam a repetir certo padrão, optou-se por encerrar a 

pesquisa, uma vez que os dados coletados já se mostravam aptos para uma análise dentro do 

contexto que se propõe.

4.2 Erguendo fronteiras

Nota-se claramente a partir do que foi explorado até o momento que a 

Criminalística surge como um apêndice da investigação policial. Sua gênese social a coloca 

como uma base sobre a qual as investigações policiais passam, em dado momento histórico, a 

se apoiar, tornando-a o alicerce seguro, com ares científicos, de julgamentos na esfera penal. 

Torna-se legítimo, do ponto de vista teórico, conjecturar que a Criminalística 

aproxima-se muito de outros três Campos muito bem delimitados por suas lógicas singulares: 

o Campo Jurídico, o Campo Polícia e o Campo Científico. A legitimidade invocada arvora-se 

em três dimensões: no fato de a Criminalística ter uma ligação umbilical com as organizações 

policiais, ao menos do ponto de vista da estruturação organizacional; no fato da sua atividade 

ter por objeto final subsidiar o corpo jurídico na execução de seu mister; e no fato de tal 

atividade ser pautada doutrinariamente pelo método científico, utilizando-se do conhecimento 

científico para a consecução do seu objeto.

A proximidade com esses três Campos traz consigo algumas questões centrais: A 

Criminalística tem uma fronteira bem delimitada em relação a esses Campos? É meramente 

parte integrante de um deles, obedecendo a mesma lógica e disputa por Capitais já inerente a 

um desses Campos? Há Capitais próprios em jogo? Qual a sua lógica motriz? A resposta a 

essas questões torna-se fundamental para entender-se o habitus dos agentes que nele 

trabalham, a sua cultura sob ótica da filosofia relacional de Pierre Bourdieu e, por 

conseguinte, a cultura das organizações que exercem as atividades forenses.

A busca das respostas passa, inexoravelmente, pela análise conjunta dos limites 

desses três Campos, confrontando as suas gêneses sociais, Capitais e lógicas de atuação com a 

formação e atuação da Criminalística.

A Polícia, como explorado em tópicos anteriores, tem como axioma fundamental 

promover uma guerra contra a criminalidade. Trata-se de uma organização estatal engendrada 

desde a sua origem para promover um controle social deliberado, lastreada, sobretudo, no uso 

legítimo e legal da força. A sua gênese social tem por força motriz a promoção da ordem em 
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meio à desordem causada pela grande imigração para as cidades, no início do século XIX, de 

uma população expropriada de suas condições mínimas de sobrevivência. Nesse contexto o 

Campo começa a se formar.

Janet Chan (2004), utilizando como novo framework a teoria da ação de Bourdieu, 

explica com clareza como opera o Campo Polícia.

O Campo Polícia, assim como os outros, é um espaço social de conflito e 

competição, estruturado por hierarquias de prêmios (Capital) e sanções (Capital negativo). 

Esse Campo existe em uma posição de subordinação em relação ao Campo Poder, ocupando 

uma posição relativamente de baixo prestígio em termos de Capital Econômico; mas gozando 

de um alto grau de suporte público e governamental, sintetizados em termos de Capital 

Político e Simbólico.

No interior do Campo Polícia, os atores competem pelo controle de vários tipos 

de Capital. Nesse Campo, os Capitais que estão em jogo são o Capital Social, o Capital 

Físico, o Capital Cultural e o Capital Simbólico, distribuídos entre os diversos atores de forma 

desigual na estrutura objetivada do Campo, com as seguintes especificidades:

- o Capital Social  decorre da construção de uma rede de suporte, extremamente 

valorizada pelos agentes policiais na forma de um networking, que age - ao menos 

potencialmente - como um elemento alavancador da carreira, criando e maximizando janelas 

de oportunidades na busca pelos melhores postos;

- Policiais também valorizam o Capital Cultural na forma de informações, 

conhecimentos e competências. Como grande parte da atividade policial é operacional, há 

uma demanda enorme por julgamentos individuais, respostas localizadas e decisões 

discricionárias. As ações são pautadas pelas demandas situacionais, e o Capital Cultural age 

diretamente nessa construção;

- O Capital Físico é valorizado na forma de força física e mental para tolerar 

situações difíceis decorrentes da profissão. O policial que detém esses atributos é visto pelos 

demais como um agente forte, capaz, e passa a ser um símbolo a ser alcançado;

- O Capital Simbólico - baseado na reputação, opiniões de colegas e 

representações -, refere-se a boas prisões; quantidade de pessoas detidas; capacidade de 

proteger os outros; experiência de rua; quantidade de drogas ou armas apreendidas. Note-se 

que esses fatores são valorizados em função do doxa predominante na lógica do Campo: a 

guerra contra o crime. É interessante notar que valores como honestidade, integridade e 

profissionalismo não aparecem como formas valorizadas de Capital Simbólico.
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O Campo Jurídico, em outro extremo, tem como lógica interna retirar o conflito 

da esfera de seus participantes, conduzindo-o para o domínio do Direito, onde profissionais 

especializados vão atuar para dirimi-lo. Encontra-se em jogo nesse Campo o poder de dizer o 

Direito de forma monopolizada, interpretando as normas e textos jurídicos de maneira 

própria, de modo a capitular eventos que ocorrem no mundo dos fatos em uma das várias 

normas programáticas que fazem parte desse domínio. Para Bourdieu (2007, p.233), “a 

constituição do Campo Jurídico é inseparável da instauração do monopólio dos profissionais 

sobre a produção e a comercialização desta categoria particular de produtos que são os 

produtos jurídicos.” 

É a disputa por esse Capital - dizer o Direito, melhor interpretar e aplicar as 

normas - que anima tal Campo e seus agentes, caracterizando sua lógica e orientando 

condutas, gostos, vocabulário, símbolos e outros elementos ditos “culturais” dos atores que 

dele participam. É essa configuração que atua construindo o habitus dos indivíduos inseridos 

nessa estrutura (Bourdieu, 2007, p. 211):

As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto do 
funcionamento de um campo cuja lógica específica está duplamente 
determinada: por um lado, pelas relações de forças específicas que lhe 
conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência, ou, mais 
precisamente, os conflitos de competência que nele têm lugar, e, por outro 
lado, pela lógica interna das obras jurídicas que delimitam em cada momento 
o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das soluções propriamente 
jurídicas.

De fato, o grande elemento motivador das ações no Campo Jurídico é a luta entre 

os agentes para impor sua interpretação ou sua visão de mundo jurídico. Doutrinadores 

(teóricos) e juristas (práticos) travam um conflito em busca da apropriação desse Capital, 

específico desse Campo e que acaba por lhe dar forma e autonomia. Nesses moldes, Bourdieu 

explica o que se segue (2007, p.224-225):

Com efeito, o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o resultado 
de uma luta simbólica entre profissionais dotados de competências técnicas e 
sociais desiguais, portanto, capazes de mobilizar, embora de modo desigual, 
os meios ou recursos jurídicos disponíveis, pela exploração das ‘regras 
possíveis’, e de os utilizar eficazmente, quer dizer, como armas simbólicas, 
para fazerem triunfar a sua causa; o efeito jurídico da regra, quer dizer, a sua 
significação real, determina-se na relação de força específica entre os 
profissionais, podendo-se pensar que essa relação tende a corresponder (...) à 
relação de força entre os que estão sujeitos à jurisdição respectiva.
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De modo diverso, o terceiro Campo a ser analisado - o Campo Científico - dispõe 

de outra lógica, de outros princípios. É fechado em si mesmo, onde os atores interagem 

somente entre eles próprios. O que está em pauta é o monopólio da representação 

cientificamente legítima do “real”. O atores orbitam ao redor do Capital Científico: o poder de 

explicar fenômenos pautados em uma lógica essencialmente científica (Bourdieu, 2008).

O Capital Científico nada mais é do que uma espécie de Capital Simbólico. Trata-

se de um Capital pautado no conhecimento ou reconhecimento dos atores. A título de 

exemplo, pode-se dizer que, nesse Campo, um cientista pertencente a um laboratório de 

renome internacional, reconhecido como sendo um centro de excelência (sem 

necessariamente sê-lo), possui um excelente Capital Científico, e tem mais chances de ter seu 

trabalho publicado em journals significativos. E é a distribuição desse Capital específico que 

determina a estrutura do Campo, o anima e coordena os espaços de tomadas de decisão dos 

atores.

A estrutura de distribuição do capital determina a estrutura do campo, ou seja, 
as relações de força entre os agentes científicos: a posse de uma quantidade 
(logo, de uma parte) importante de capital confere poder sobre o campo, 
portanto, sobre os agentes comparativamente menos dotados de capital (...) e 
comanda a distribuição das hipóteses de lucro. (Bourdieu, 2008, p. 53)

O Capital Científico é determinado pelo reconhecimento dos pares, pelo peso que 

os demais agentes conferem ao conhecimento do cientista. Bourdieu traduz bem essa noção 

quando indica que o peso simbólico de um cientista varia de acordo com o valor distintivo e a 

originalidade de sua obra conferidos pelos demais cientistas concorrentes.

A concentração de Capital Científico remete a um conceito interessante: 

bobilidade. Bauman traz esse conceito da seguinte forma (2012, p. 95-96): “Bobilidade é um 

artifício conceitual pelo qual a classe privilegiada da sociedade em questão adquire parte do 

prestígio de certas virtudes respeitadas nessa sociedade, sem ter a inconveniência de ter que 

praticá-las.”. Importando esse artifício conceitual para a teoria dos Campos, podemos dizer 

que no Campo Científico o que está em disputa é a aquisição e acumulação do Capital 

Científico, de modo que aquele ator passe a fazer parte da classe privilegiada de cientistas e 

goze do prestígio inerente a este posto, não se confundindo esse Capital com o Capital 

Cultural, que seria o grau de conhecimento adquirido pelo ator na sua atuação no Campo.
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Dadas as características desses três Campos - Policial, Jurídico e Científico -, cabe 

agora uma análise com o intuito de verificar se a Criminalística é um Campo bourdieusiano, 

ou se confunde com um dos Campos anteriores.

Para iniciar a investigação a que se propõe, cabe primeiro perguntar o que define 

um Campo. Para essa definição, nada mais claro e transparente do que as palavras do criador 

do conceito (Bourdieu, 2008, p. 54):

(...) trata-se de perguntar se encontraremos nele as propriedades gerais dos 
campos, e, por outro lado, se este universo particular terá uma lógica 
intrínseca ligada aos seus fins específicos e às características próprias dos 
jogos que nele se desenrolam. A teoria do campo orienta e comanda a 
investigação empírica. Obriga a formular a questão de saber o que é que se 
joga nesse campo (...), o que está em jogo, quais os bens ou as propriedades 
procuradas e distribuídas ou redistribuídas, e como é que se distribuem, quais 
são os instrumentos ou as armas que se deve ter para jogar com hipóteses de 
ganhar e qual é, em cada momento do jogo, a estrutura da distribuição dos 
bens, ganhos e trunfos, ou seja, do capital específico.

Por um outro lado, argumenta-se que um Campo é autônomo quando, a despeito 

das irrigações sofridas pela ambiência externa, ele consegue desenvolver suas atividades, 

necessidades e lógicas com a liberdade necessária para tal. Em outras palavras, as forças 

externas não são capazes de destituir ou desarticular as forças internas que movem o Campo.

Analisando a gênese da Criminalística, verifica-se, no plano teórico, que em nada 

se confunde com a gênese social da polícia. A Criminalística tem origem nas universidades, 

tendo como agentes sociais constituintes pesquisadores das mais diversas áreas das ciências, 

sobretudo ciências naturais (física, matemática, química...) e aquelas ligadas à medicina. Por 

certo que a atividade surge para alicerçar investigações policiais, mas não se confunde com 

elas.

A atividade forense tem por escopo provar. Mas provar dentro de um contexto 

delimitado: o contexto criminal. Provar para um público específico: os atores do Sistema 

Penal. Não se trata de provar para a Academia, para outros cientistas, para outros domínios. A 

Criminalística foi concebida e desenvolvida para atender a uma demanda bem específica.

Usando a ciência e seus métodos como alicerce, a Criminalística tem por objetivo 

analisar um conjunto de elementos com o intuito de responder perguntas, perguntas essas 

cujas respostas visam promover a união do mundo dos fatos com o mundo jurídico: o que 

aconteceu? quem foi o seu autor? quando aconteceu? em que circunstâncias?
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Nesse contexto, pode-se dizer que a Criminalística não se confunde com o Campo 

Científico. Se este tem por núcleo o Capital Científico, revelado pelo reconhecimento pelos 

pares, a Criminalística não se move por esta força.

De mesmo modo, não há como confundir-se a atividade forense com o Campo 

Policial. A lógica do Campo Policial diverge do que a Criminalística propõe a realizar. Não se 

trata de travar uma luta contra a criminalidade. Trata-se de provar, nos moldes delineados 

acima.

Não é factível, também, misturar a atividade forense com o núcleo do Campo 

Jurídico. Os operadores do Direito - atores sociais que integram e animam o Campo - são, na 

verdade, clientes da Criminalística. Recebem o produto forense e o usam nos conflitos 

intrínsecos ao Campo: o poder de impor a interpretação das normas jurídicas. A atividade 

desenvolvida na Criminalística, apesar de ter uma clara interface com o Campo Jurídico, não 

parece ser animada pelo mesmo motor.

Qual é, portanto, a força motriz dessa atividade? O que está em disputa? 

A observação direta sugere que o que está em jogo na Criminalística é o poder de 

dizer a prova material judicial. Esse poder seria, assim como o Capital Científico, uma 

espécie de Capital Simbólico. Em analogia ao Capital Jurídico, esse Capital teria como faceta 

o poder de interpretar os elementos materiais relacionados a um crime de forma 

monopolizada, estando os agentes animados nessa estrutura pelo incessante conflito para 

impor o seu ponto de vista - pretensamente dotado de cientificidade - no contexto dado.

Nomeando-o como Capital Forense, pode-se conjecturar que ele é formado, 

adquirido e acumulado a partir das representações que os demais Peritos Criminais têm de um 

dos pares. A variação desse Capital entre os agentes sociais - em uma análise autoetnográfica - 

decorre da origem e da formação acadêmica do indivíduo, das seções (ou setores) de perícia 

por onde passou na vida profissional, do Instituto de Criminalística (ou laboratório forense) ao 

qual pertence, do tempo de exercício da atividade pericial.

No Instituto de Criminalística do Distrito Federal, a título de ilustração e 

fortalecimento da hipótese alçada, peritos que atuaram ou atuam na Seção de Crimes Contra a 

Pessoa (seção que realiza perícias em casos de morte violenta, decorrente de homicídios, 

suicídios ou acidentes) tendem a acumular esse Capital em maior quantidade; de mesmo 

modo, acumulam esse Capital físicos, químicos e biólogos em detrimento de odontólogos e 

contadores. Em casos onde a subjetividade prevalesce sobre a objetividade, peritos com vasto 
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tempo de experiência têm a interpretação dos vestígios valorizada em comparação com os 

peritos mais novos, mesmo que essa interpretação pouco tangencie os argumentos científicos.

Peritos com um grande acúmulo desse Capital tendem a ter uma maior facilidade 

de impor a sua análise sobre o corpo de delito. E é essa a lógica do Campo: impor o seu ponto 

de vista, para clientes bem específicos, usando para tal o lastro científico. O Capital específíco 

que anima, move, estrutura e é distribuído na Criminalística é o Capital Forense.

Nesses termos, torna-se fortalecida a hipótese de que a Criminalística é um 

Campo bourdieusiano. Sua atividade fim programática é a produção da prova material no 

contexto judicial. O Capital que imprime seus limites e organiza a sua estrutura objetiva é o 

Capital Forense, distribuído desigualmente entre os atores que atuam no Campo, sendo essa 

distribuição dependente da estrutura objetivada deste.

Nota-se, a partir de uma breve pesquisa documental, que, na ambiência externa, os 

conflitos são travados no sentido de manter o monopólio desse Capital. Esse monopólio faz 

com que esse Campo feche-se em si mesmo, norteando as subjetividades daqueles que o 

compõem.

Recentemente, a Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística ajuizou uma 

ação civil pública1 cujo objeto era impedir que Papiloscopistas Policiais (carreira integrante 

da Polícia Civil do Distrito Federal, responsável por coletar e relevar impressões 

papiloscópicas) utilizassem dois termos no desenvolvimento de suas atividades: o rótulo 

“perito” nas designações; e o título “laudo” nos documentos expedidos.

Esse conflito - extrapolado para a esfera judicial - revela claramente que agentes 

que atuam no Campo Criminalística lutam para manter a hegemonia e o monopólio sobre o 

poder de dizer a prova material. O conflito, que não é novo, indica que o Capital Forense 

realmente é o que anima o Campo Criminalística.

Ao lado dessa primeira análise - baseada no tripé referencial teórico, pesquisa 

histórica e observação autoetnográfica -, passa-se a explorar as entrevistas realizadas no 

estudo de caso escolhido. Trata-se, agora, de analisar os discursos proferidos pelos atores a 

partir da ótica aqui construída, considerando a Criminalística realmente como um Campo.
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4.3 O habitus do perito criminal: um olhar sobre o mundo que o cerca

Para a análise das entrevistas realizadas, optou-se, inicialmente, por uma leitura 

transversal das transcrições, com o intuito de identificar elementos comuns dos discursos com 

base nos parâmetros já anteriormente explorados: Conhecimento Axiomático, Dicionário, 

Diretriz e Receita. O conjunto desses parâmetros serve de instrumental para revelar o mapa 

cognitivo dos agentes estudados, revelando-lhes percepções, sensações, definições, operações, 

prescrições e relações de causa e efeito, que, quando reunidos sob a estrutura do referencial 

teórico aqui utilizado, estão condensados em uma palavra: habitus. Trata-se de verificar como 

as estruturas objetivas, o Campo, estão inscritas nas estruturas cognitivas dos indivíduos 

entrevistados.

De forma geral, os entrevistados tiveram boa desenvoltura nas respostas. 

Entretanto, alguns pontos devem ser ressaltados. Os peritos com 04 (quatro) anos de 

experiência tiveram alguma dificuldade em responder as perguntas 01 (qual a essência da 

atividade) e 03 (Citar três atributos/características da atividade forense). Muitos emitiram 

respostas com base somente no recorte da sua seção de trabalho, sendo incapazes de ampliar o 

foco para o ambiente macro. Esse fato pode estar relacionado com falhas no processo de 

formação (Academia de Polícia) desse perito, bem como numa possível ausência de 

programas integrativos dentro da organização. O entrevistado com a maior experiência dentre 

os selecionados explicou essa segmentação como se segue:

Especificamente em relação ao IC, eu venho dizendo que administrativamente 
são vários ICs. Não se pensa a instituição. Sempre achei isso um empecilho. 
Em cada unidade, depende muito do corpo que esteja naquela unidade. As 
coisa são muito pessoais. O modo como foi criado o IC inicialmente foi 
familiar, uma instituição pequena. Ao passar dos anos, a instituição foi 
crescendo, mas o entrosamento não acompanhou. E até hoje perdura isso. 
Temos pequenos ICs em cada seção. Isso eu acho um empecilho 
administrativamente falando.

Procedendo ao estudo dos discursos, em primeiro plano analisaram-se as 

entrevistas em busca dos axiomas que permeiam o ambiente organizacional estudado, 

definições dadas aprioristicamente que norteiam as ações dos agentes. Nessa análise, ficou 

bem claro qual o axioma primeiro do ambiente explorado: produzir algo, com fundamentos 

científicos, para o órgão judicial.
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Esse “algo” foi descrito pelos atores das mais diversas formas. Prova, testemunho, 

laudo, elementos comprobatórios, busca da verdade, materialização, conhecimento técnico. O 

que há de comum é que esses elementos remetem a uma objetividade na análise de um 

fenômeno. Dado um fenômeno do mundo dos fatos, segundo os Peritos Criminais, sua 

atividade deve ser orientada pela revelação desse fenômeno com o menor grau de 

subjetivismo possível. Esse dogma parece orientar as ações dos Peritos Criminais dentro da 

organização.

Esse Conhecimento Axiomático coaduna-se com o que foi definido anteriormente 

como Capital Forense. Os Peritos Criminais, no plano programático, orientam seu habitus no 

sentido de interpretar fenômenos relacionados a um fato descrito normativamente como 

crime. As disposições aparentemente sedimentadas indicam que o doxa da organização está 

muito bem definido. E esse doxa torna-se importantíssimo no sentido de orientar a realização 

do produto final a ser entregue.

Foi identificado, também, um cliente principal nos discursos analisados: a Justiça 

(enquanto organização). Os peritos entrevistados têm a percepção que o seu trabalho deve ser 

orientado, sobretudo, para atividade julgadora.

Entretanto, as entrelinhas dos discursos permitem indicar que o termo 

“Justiça” (ou análogo) é utilizado para denotar uma imparcialidade. Os entrevistados, ao 

direcionar sua atividade para a Justiça, afastam-se de outros dois atores do jogo processual-

penal: a acusação (assumida pela Polícia e pelo Ministério Público) e a defesa.

Esse ponto é interessante pois esperava-se, de certa maneira, que a unidade 

policial fosse ter certa prevalência nos discursos como sendo o cliente da atividade realizada 

na organização. Pelo fato do Instituto de Criminalística pertencer à estrutura organizacional da 

Polícia Civil do Distrito Federal, tinha-se como hipótese que o habitus do perito criminal 

atuante nessa estrutura estivesse voltado para a produção do produto final para a própria 

polícia. Mas, de forma dominante, a polícia aparece em segundo plano como cliente da 

organização estudada.

Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o que disse o entrevistado 01 quando 

perguntado qual era a essência da atividade forense:

Sem sombra de dúvida, a produção da prova material. (...) independente de 
estar dentro da polícia, fora da polícia ou em qualquer outro órgão, a função 
precípua do perito é a produção da prova pericial. Isso como princípio. Eu 
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acho que nós temos um produto a entregar, que é o laudo pericial. Todo nosso 
trabalho, seja pesquisa de campo ou a pesquisa científica é voltada para esse 
produto. Nós temos que entregar o produto ao operador de Direito, seja ele o 
Delegado, o Promotor ou o próprio Juiz. O laudo pericial é aquele 
instrumento que vai delinear a tipificação e a materialidade de algum fato 
tipificado no Código Penal (...).

Não obstante a Polícia não ser apontada como cliente preferencial, a instituição 

aparece inúmeras vezes como receptora do produto final desenvolvido. Aqui cabe uma análise 

gestacional de grande importância. Justiça e Polícia são organizações completamente 

distintas, do ponto de vista, sobretudo, finalístico. Enquanto a Polícia produz seu trabalho 

para instruir uma possível ação penal, a Justiça trabalha no sentido de dar a palavra final sobre 

o conflito. São ritos, ritmos, objetivos e fins distintos por completo.

Apesar dessa distinção, a Criminalística, ao menos na realidade brasileira, 

trabalha com um único produto final: o Laudo Pericial. Um mesmo produto para instituições 

diferentes, com fins declaradamente diferentes. Um ponto interessante e que pode servir para 

futuras pesquisas é atacar essa questão, verificar se poderia ou deveria haver produtos 

distintos para clientes distintos da Criminalística, sobretudo para atender o critério 

tempestividade.

Os discursos proferidos também mostram uma clara preocupação com o alicerce 

científico da atividade. Os entrevistados, de uma forma ou de outra, externaram essa 

característica na execução da sua atividade. Há, nas entrelinhas das palavras proferidas, a 

ideia de que o perito criminal desenvolve sua atividade (ou deveria) blindado de influências 

externas, subjetivismos, senso comum.

Notadamente, o alicerce científico é destacado com o intuito de diferenciar a 

atividade de interpretação dos fenômenos relacionados a crimes feita pelos peritos de 

interpretações realizadas por outsiders. Isso indica que o Campo é relativamente fechado, 

onde os pares somente consideram os próprios pares. Essa interpretação reforça a ideia da 

existência de um Capital Forense, que anima e dá forma ao Campo Criminalística.

As entrevistas mostraram também que, além do Capital Forense, o Campo 

Criminalística comporta outros dois Capitais de interesse: O Capital Simbólico e o Capital 

Cultural. 

Quando perguntados sobre os atributos (ou características) da atividade forense, 

os Peritos Criminais entrevistados tenderam a responder a cerca das virtudes do bom perito. 
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Um leitura completa das degravações deixa cristalino que a idoneidade, a independência e a 

imparcialidade formam o tripé do Capital Simbólico exarcerbado dentro do Campo. Esses 

elementos podem ser condensados na seguinte expressão: compromisso com a verdade 

extraída dos exames.

O entrevistado 09 sintetiza bem essa ideia da seguinte forma:

O outro (atributo), que é inerente à função, e que não é exclusivo nosso, é a 
questão da ética. E dentro da ética você tem valores, como a imparcialidade. 
Por mais que achemos que isso é automático, não é. A imparcialidade para a 
perícia existe até quando passamos a criticar os procedimentos que 
consideramos naturais. É preciso que repensemos algumas coisas. Qual 
realmente a nossa função? Por mais que ela se confunda, ela não é acusatória. 
E de vez em quando retirar esse ranso de um perito tradicional que vem de 
uma época de vinculação com órgãos policiais repressores, ligados a uma 
ditadura, não é tão simples. É por romper com um momento em que a perícia 
servia por ter essa vinculação com o Estado, o que já não existe. Isso precisa 
ser formado na cabeça do perito quando ele entra.

O entrevistado 05, reforçando a ideia da independência do perito, profere o 

seguinte: 

O nosso trabalho, apesar de estarmos no âmbito da polícia, nossa resposta tem 
que atender a todo mundo: réu, acusação, quem julga, jurados...O nosso 
compromisso é a busca da verdade material. Eu não tenho que dar a resposta 
que o juiz, o advogado da parte quer ouvir. Eu sou um tradutor do vestígio 
para o processo. Não me interessa a quem vai agradar.”

O Capital Cultural surge como um outro elemento valorizado dentro do Campo. 

A percepção dos peritos entrevistados revela que elementos relacionados ao conhecimento 

adquirido representam um diferencial dentro da instiuição, e, de certa forma, incidem sobre o 

Capital Forense. Valoriza-se o conhecimento técnico, a capacidade de análise, a capacitação, o 

raciocínio lógico, a objetividade, o detalhismo, a capacidade de observação dos fenômenos.

Nota-se, entretanto, que o Capital Cultural valorizado tem características 

singulares que o diferem daquele disputado no Campo Científico. Não basta o acúmulo de 

conhecimento teórico. Os peritos valorizam, sobretudo, o conhecimento empírico.

Em comparação com o Conhecimento Axiomático do Campo Polícia, vê-se 

claramente que o Campo Criminalística não guarda nenhuma correlação. Enquanto o doxa da 

atividade policial é a guerra contra o crime, o perito criminal parece estar alheio a esse fim. 

As suas ações e percepções, o seu habitus, parecem ser voltados para obtenção ou revelação 
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de dados objetivos que ajudem o Poder Judiciário a resolver os conflitos que lhes são 

apresentados.

Os Capitais em jogo no Campo Criminalística também diferem por completo 

daqueles prevalecentes no Campo Polícia. A análise dos discursos mostra que o perito 

criminal não valoriza o Capital Social; joga com um Capital Simbólico completamente 

divergente daquele preconizado no Campo Polícia (boas prisões, experiência de rua...); e não 

alça a um patamar visível o Capital Físico.

O Conhecimento Axiomático descortinado pela análise das entrevistas afasta-se, 

de mesma forma, do núcleo que movimenta o Campo Jurídico. Os Peritos Criminais 

mostraram-se alheios à capitulação de crimes, à subsunção dos fatos da vida real às normas 

jurídicas e à interpretação dessas normas. Apesar do termo “crime” aparecer recorrentemente 

nos discursos, o contexto em que se encontra indica que o seu uso refere-se ao corpo de 

elementos a serem analisados, e não ao tipo penal presente nos Códigos normativos.

Não obstante, os discursos trazem em seu bojo termos e expressões que 

aproximam o Campo Criminalística do Campo Jurídico. Desvela-se das entrevistas uma 

atenção recorrente com a questão da “justiça”. De um modo ou de outro, os Peritos Criminais 

entrevistados cristalizaram nas palavras proferidas uma percepção de que o seu trabalho deve 

ser voltado para a produção da prova, com o objetivo de promover a justiça, entendida e 

interpretada aqui nesse contexto como sendo a solução do conflito que se impõem na esfera 

do judiciário.

Por outro lado, quando confronta-se o Capital que anima o Campo Científico com 

aquele que aparenta movimentar o Campo Criminalística, encontram-se pontos significativos 

de convergência. Ambos têm por lógica motriz o monopólio da representação cientificamente 

legítima do “real”. A divergência crucial reside no fato de que o Campo Criminalística 

representa esse “real” em um contexto bem específico - o criminal -, cujas respostas a serem 

dadas já estão impostas aprioristicamente. A percepção do entrevistado 05 sobre a essência da 

atividade pericial ilustra essa análise: “Tendo o crime, você, usando a ciência, (tem que) 

analisar aquele acontecimento e fornecer respostas para a justiça. Aquilo que for relevante 

para a justiça caminhar...”.

A última pergunta feita aos entrevistados versou justamente sobre as  possíveis 

aproximações, intersecções, aglutinações e divergências entre a atividade forense e os 

Campos Polícia, Jurídico e Científico. Os peritos têm de forma inequívoca no seu habitus que 

71



o Campo Criminalística não se confunde com nenhum destes Campos. As respostas indicam 

que há um hibridismo entre os domínios, mas a representação é que a atividade forense não se 

confunde com as demais atividades.

Nessa seara, os peritos tenderam a indentificar o Campo Criminalística como 

autônomo, mas com interfaces e irrigações advindas, sobretudo, dos Campos Jurídico e 

Científico. Há, ainda, nas respostas, uma clara intenção de afastar o Campo Criminalística do 

Campo Polícia, como se houvesse algum receio das influências advindas desse Campo. 

Alguns discursos são sintomáticos nesse sentido.

Sem dúvida nenhuma, longe da policial, a científica, mais a científica. A 
perícia tem que se basear em informações, métodos, que sejam já de 
consagração. Tem que ter um encadeamento normal de uma teoria. Tem que 
atender a uma metodologia científica para poder validar esses dados. 
Entrevistado 04.

Olha, policial não acho que seja. Eu acho que a gente dá base para a 
investigação. A gente dá elementos para o delegado. Mas de jeito nenhum 
nossa atividade é policial. O nosso objetivo é trazer elementos para o 
julgamento, para o juiz, para ele poder buscar a verdade real. Mas para isso, 
nós temos que ter esse lado científico. É verdade que não tem tanta ciência na 
maioria dos locais, é mais uma constatação, uma descrição do local. Estaria 
no meio desses dois (jurídico e policial). Entrevistado 07.

Realmente achei que a pergunta anterior era a mais difícil. Essa daí é um 
pouco...A minha sincera opinião é que a gente não consegue distinguir, não 
consegue criar limites tão definidos para separar nessas três esferas. Nós 
trabalhamos numa intersecção dessas três esferas. A pergunta, na verdade, tem 
que ser a seguinte: nós tendemos para qual das esferas mais do que as outras? 
Nós estamos propensos a uma. Temos um lado policial, mas esse é o menor 
de todos. A tarefa do Direito é impor ordem. Nós vamos exercer essa tarefa, 
mas buscando a verdade real, criando as provas para que o judiciário consiga 
resolver melhor esse problema. Nós nos aproximamos do judiciário mais do 
que da polícia. No entanto, temos que fazer com base científica. Talvez a base 
científica não seja uma terceira esfera. Seja a base de tudo. Eu tenderia à 
esfera do judiciário. Entrevistado 12.

Inúmeros entrevistados representaram as interações entre esses Campos utilizando 

o esquema abaixo:
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Figura 2 - Representação dos Peritos Criminais quanto à autonomia do Campo 
Criminalística.

Entretanto, a análise dos discursos mostra outra conformação. Como dito 

anteriormente, a leitura transversal das entrevistas indica que há uma repulsa ao Campo 

Polícia pelos atores do Campo Criminalística, e uma aproximação com os Campos Jurídico e 

Científico. O esquema que melhor representa essa conformação está abaixo.

Figura 3 - Representação das interações entre os Campos estudados a partir da análise 
transversal dos discursos. Ao centro, em cinza, o Campo Criminalística.
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Quando analisa-se as entrevistas em busca do Conhecimento Dicionário - 

definições e descrições do mundo real, o conhecimento léxico dos indivíduos -, vê-se uma 

forte influência de discursos científicos. As terminologias próprias do Campo Científico 

aparecem recorrentemente, e dão uma ideia do mapa cognitivo dos Peritos Criminais. 

O agentes que atuam no Campo Criminalística descrevem os atributos de suas 

atividades com termos que indicam o afastamento entre observador e objeto. A busca da 

verdade, objetividade, alicerce na ciência, conhecimento técnico, método científico, 

capacidade de análise, imparcialidade, raciocínio lógico, inteligência, ausência de influências 

externas, independência, compromisso com a verdade, experiência, observação. Essa foi a 

terminologia mais utilizada para mapear os contornos da atividade forense.

Ao lado desse domínio léxico, ficou evidente que os operadores do Campo 

representam sua atividade como sendo uma prestação de serviço. Chama atenção que essa 

representação é destacada com terminologias relacionadas ao domínio da Administração de 

entes privados, sobretudo o binômio cliente x produto.

Destaca-se, ainda, uma preocupação preemente de buscar a verdade “real”, o que 

mostra o Conhecimento Diretriz dos indivíduos entrevistados. Os Peritos Criminais têm 

claramente sedimentado em suas matrizes cognitivas que devem agir no sentido de descrever 

os fenômenos encontrados como realmente se apresentam, não interessando se suas análises e 

conclusões prejudicam ou favorecem A ou B. 

O nosso compromisso é a busca da verdade material. Eu não tenho que dar a 
resposta que o juiz, o advogado da parte quer ouvir. Eu sou um tradutor do 
vestígio para o processo. Não me interessa a quem vai agradar. Entrevistado 
5.

No que tange ao Conhecimento Receita - representações baseadas em 

experiências coletivas que refletem prescrições para o sucesso ou insucesso da organização -, 

há um aparente paradoxo. Apesar de identificarem a atividade que realizam intimamente 

ligada ao aspecto científico, os entrevistados apontam, entre os entraves para a realização de 

um serviço de excelência, a falta de uma metodologia científica clara e sedimentada na 

orientação dos trabalhos.

Segundo grande parte dos entrevistados, o Instituto de Criminalística do Distrito 

Federal peca ao não por em evidência o aspecto científico. Aparece de forma evidente que o 

fortalecimento de uma metodologia científica é a maior receita vislumbrada pelos Peritos 
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Criminais para o sucesso da organização. Esse dificultador foi identificado, principalmente, 

por peritos que atuam nas seções externas. Esses profissionais têm a percepção que a sua 

atividade deve se pautar em bases científicas, mas atualmente suas ações atuam à margem 

dessa diretriz. Veja-se o que o entrevistado 12 disse quando perguntado se exerce-se com 

excelência a atividade forense no âmbito do Instituto de Criminalística:

Não, não acho. Bem, depende da área. Na minha visão, o que falta é uma 
metodologia científica realmente robusta. Algo assim que seja preto no 
branco. O que o perito está falando tem base científica, ele não vai ser 
constestado. Muito do que se faz hoje no Brasil ele depende da fé pública e os 
peritos acham que...eles se acham deuses e falam o que querem. Falta 
metodologia científica em todas as áreas.

Analisando especificamente as respostas proferidas para a segunda pergunta, 

verifica-se que os entrevistados identificam a falta de recursos humanos frente à grande 

demanda como um grande entrave para o exercício de suas atividades. Para os Peritos 

Criminais, esse fator seria preponderante para a falta de qualidade científica do trabalho 

realizado.

Nota-se que inclusive os peritos que exercem cargos gerenciais têm essa visão. 

Isso demonstra claramente que os gestores, e os próprios peritos, não têm a percepção de que 

há meios diversos para maximizar a sua produção. Reestruturação dos processos de trabalho, 

utilização de novas tecnologias, capacitação dos servidores são elementos que ficaram 

relegados a um segundo plano nos discursos. 

No que tange ao contágio com os elementos culturais do Campo Policial, não 

foram identificados elementos nos discursos que indiquem uma forte influência do Campo 

Policial. Há, ao contrário, uma certa aversão a esse Campo, notado de forma cristalina nas 

entonações das respostas quando os entrevistados adentram esse assunto. O habitus dos 

agentes inseridos na organização estudada aparentam estar condicionados a repelir influências 

advindas do Campo Policial.

Esse elemento, quando analisado à luz do referencial teórico aqui proposto, 

demonstra e reforça a ideia da existência de um Campo bourdieusiano da Criminalística. As 

fronteiras estão muito bem armadas, a lógica sedimentada, e a estrutura relacional 

subjetividade dos agentes x objetividade do Campo reforçam-se mutuamente, isolando esse 

Campo dos demais que o tangenciam.
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5   CONCLUSÃO

A principal preocupação do presente estudo é verificar a existência de um Campo 

bourdieusiano da Criminalística. Esse objetivo central tem por escopo estabelecer limites 

próprios entre as organizações que se inserem no contexto daquele Campo e as demais 

organizações que o tangenciam: polícia, organizações jurídicas e entes de natureza científica.

A pesquisa apontou para a existência de um Campo próprio da Criminalística. A 

sua gênese social, o seu desenvolvimento e os Capitais que estão em jogo permitem concluir 

por uma lógica motriz autônoma.

A identificação desse Campo permitiu, ato contínuo, firmar suas fronteiras. O 

Campo Criminalística difere por completo dos Campos Polícia, Jurídico e Científico. Capitais 

diferentes, lógicas diferentes e habitus dos agentes diferentes.

O estudo manteve uma atenção singular nas possíveis relações e irrigações 

sofridas pelo Campo Criminalística a partir do Campo Policial. Essa atenção justifica-se, por 

um lado, pelo entrelaçamento organizacional existente entre organizações que transitam 

nesses Campos; por outro, pelos rumos que o Campo Policial tomou nos últimos tempos.

Entretanto, o presente estudo identificou uma nítida separação entre esses 

Campos. O Campo Polícia restou caracterizado pela força motriz da guerra contra o crime. O 

habitus dos seus agentes está pautado nas ideias de segregação, seletividade, uso da violência 

como meio de se impor e obter informações, corporativismo e alargamento do domínio do 

que é ilegal, extrapolando os ditames postos. Preconiza-se, nesse Campo, um Capital 

Simbólico baseado em boas prisões, boas apreensões de drogas e armas, capacidade de 

proteger os “cidadãos de bem”, ficando completamente à margem valores como a integridade, 

a honestidade e o profissionalismo.

O Campo Criminalística, noutro diapasão, mostrou-se antagônico em relação 

àquele. Movimenta-se a partir da distribuição do Capital Forense, definido aqui como sendo o 

poder de dizer a prova material. Tem por doxa provar um fenômeno a partir de lastros 

científicos para orgãos judiciais. Os Peritos Criminais - ao menos no Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil do DF - têm escrito em seu habitus que devem agir de forma 

imparcial, objetiva, a partir de métodos claramente científicos para atingir seus objetivos. 

Idoneidade, compromisso com a verdade, imparcialidade, independência e profissionalismo 
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compõem o Capital Simbólico distribuído no Campo. Valoriza-se, ainda, o Capital Cultural, 

distribuído de acordo com a formação acadêmica.

Essa separação torna-se de suma importância para os gestores. Hoje há uma série 

de organizações forenses ligadas estruturalmente à Polícia. (o Instituto de Criminalística aqui 

estudado, por exemplo) Torna-se evidente, a partir da constatação de que essas organizações 

atuam em Campos bourdieusianos diferentes, que essa conformação, do ponto de vista da 

Administração, não é a ideal. Como agrupar organizações tão diferentes, com objetivos 

completamente distintos, onde os atores possuem uma cultura organizacional divergentes, sob 

uma estrutura única? Como subordinar hierarquicamente essas organizações?

Certamente, essa conformação estrutural é fonte de desarranjos gerenciais. 

Potencialmente, essa ligação pode gerar conflitos organizacionais e pessoais. A organização 

“Polícia” - com sua lógica própria -, ao ter subordinada à sua estrutura uma organização 

forense, certamente espera que o trabalho desta sirva de apoio para a consecução de suas 

metas. Diante do que foi aqui colocado, esse cenário é impossível de se concretizar sem a 

expropriação da competência essencial da Criminalística, o que põe em rota de colisão as 

organizações envolvidas.

Prahalad e Hamel (1990, p. 302) preceituam que para se identificar a competência 

essencial de uma organização, três testes devem ser feitos. Primeiro, verificar se a 

competência pensada provê acesso a uma série de mercados diferentes. Segundo, a 

competência essencial deve configurar uma contribuição significativa para os clientes do 

produto final. Por último, a competência essencial deve ser de difícil imitação pelos 

concorrentes.

Adaptando esse conceito para a realidade da organização estudada, pode-se 

conjecturar, diante das análises aqui feitas, que a competência essencial do Instituto de 

Criminalística do Distrito Federal seria interpretar, com idoneidade, imparcialidade e 

objetividade, a partir de bases científicas, elementos materiais vinculados a um fato capitulado 

como crime. Os valores embutidos nessa definição são os pontos que tendem a diferenciar 

essa organização das demais. E, de certa forma, parece que o habitus dos agentes sociais que 

atuam nessa organização estão configurados no sentido de atender a essa competência 

essencial, de identificá-la como sendo o horizonte a ser seguido.

Não se trata de confundir tal competência com o produto final, o laudo pericial. O 

produto varia em espécie, tecnologia e outros atributos. Entretanto, o Instituto de 
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Criminalística do Distrito Federal aparenta estar preparado para novos “mercados”, novas 

perícias, novas demandas no seu escopo de serviço. A sua competência essencial está clareada 

e sedimentada no habitus dos atores. Não há indícios, em um horizonte próximo, que haverá 

uma expropriação, apesar do contato estrutural com a Polícia Civil do DF submeter o Campo 

a constantes irrigações que atentem para esse fim.

Os gestores da organização, de forma inequívoca, devem ter em mente o conceito 

de competência essencial, de modo a mantê-lo e fortalecê-lo constantemente. Talvez a 

analogia feita pelos autores supramencionados auxilie nessa tarefa (Prahalad; Hamel, 1990, p. 

297):

A corporação diversificada é uma grande árvore. O tronco e os galhos 
principais são os produtos essenciais, os galhos menores, as unidades de 
negócios; as folhas, flores e frutos são os produtos finais. O sistema de raiz 
que provê a nutrição, sustentação e estabilidade é a competência essencial.

É cristalino que o estudo que aqui se realizou abre um caminho para outros de 

natureza similar. Não foram analisados em profundidade, por exemplo, os documentos 

gerados pela organização explorada no estudo de caso, que podem revelar certo contágio 

cultural com o Campo Polícia. De mesmo modo, outras organizações de mesma natureza não 

foram submetidas à metodologia aplicada. O caminho inicial do estudo está trilhado, e 

contribuições de várias naturezas podem vir a potencializar as suas conclusões.

Entretanto, pode-se dizer que o Campo Criminalística existe. Há uma lógica 

funcional própria atuando nesse espaço objetivo. Certamente, o habitus dos atores que 

compõem esse Campo, de uma forma mais ou menos exacerbada, refletem as suas 

características. A distribuição do Capital Forense está em jogo. As organizações forenses 

devem atentar para a sua existência e seus limites, de modo a mantê-los erguidos, rígidos e 

refratários às irrigações que eventualmente atentem ao seu núcleo, ao seu doxa e à sua própria 

existência autônoma.
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ANEXO 1 - Lei 260 de 03 de dezembro de 1841, reformando o Código de 

Processo Criminal de 1832.

    D. Pedro II, por Graça de Deus o Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que 
a Assembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte.

TITULO I

Disposições Criminaes

CAPITULO I

Da Policia

    Art. 1º Haverá no Municipio da Côrte, e em cada Provincia um Chefe de Policia, 
com os Delegados e Subdelegados necessarios, os quaes, sobre proposta, serão nomeados 
pelo Imperador, ou pelos Presidentes. Todas as Autoridades Policiaes são subordinadas ao 
Chefe da Policia.

    Art. 2º Os Chefes de Policia serão escolhidos d'entre os Desembargadores, e Juizes 
de Direito: os Delegados e Subdelegados d'entre quaesquer Juizes e Cidadãos: serão todos 
amoviveis, e obrigados a acceitar.

    Art. 3º Os Chefes de Policia, além do ordenado que lhes competir como 
Desembargadores ou Juizes de Direito, poderão ter uma gratificação proporcional ao trabalho, 
ainda quando não accumulem o exercicio de um e outro cargo.

    Art. 4º Aos Chefes de Policia em toda a Provincia e na Côrte, e aos seus Delegados 
nos respectivos districtos compete:

    § 1º As attribuições conferidas aos Juizes de Paz pelo art. 12 §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º 
do Codigo do Processo Criminal.

    § 2º Conceder fiança, na fórma das leis, aos réos que pronunciarem ou prenderem.

    § 3º As attribuições que ácerca das Sociedades secretas e ajuntamentos illicitos 
concedem aos Juizes de Paz as leis em vigor.

    § 4º Vigiar e providenciar, na fórma das leis, sobre tudo que pertence á prevenção 
dos delictos e manutenção da segurança o tranquillidade publica.

    § 5º Examinar se as Camaras Municipaes tem providenciado sobre os objectos do 
Policia, que por Lei se achão a seu cargo, representando-lhes com civilidade as medidas que 
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entenderem convenientes, para que se convertão em Posturas, e usando do recurso do art. 73 
da Lei do 1º de Outubro de 1828, quando não forem attendidos.

    § 6º Inspeccionar os Theatros e espectaculos publicos, fiscalisando a execução de 
seus respectivos Regimentos, e podendo delegar esta inspecção, no caso de impossibilidade 
de a exercerem por si mesmos, na fórma dos respectivos Regulamentos, ás Autoridades 
Judiciarias, ou Administrativas dos lugares.

    § 7º Inspeccionar, na fórma dos Regulamentos as prisões da Provincia.

    § 8º Conceder mandados de busca, na fórma da Lei.

    § 9º Remetter, quando julgarem conveniente, todos os dados, provas e 
esclarecimentos que houverem obtido sobre um delicto, com uma exposição do caso e de suas 
circumstancias, aos Juizes competentes, a fim de formarem a culpa.

    Se mais de uma autoridade competente começarem um processo de formação de 
culpa, proseguirá nelle o Chefe de Policia ou Delegado, salvo porém o caso da remessa de que 
se trata na primeira parte deste paragrapho.

    § 10. Velar em que os seus Delegados, e Subdelegados, ou subalternos cumprão os 
seus regimentos, e desempenhem os seus deveres, no que toca a Policia, e formar-lhes culpa, 
quando o mereção.

    § 11. Dar-lhes as instrucções que forem necessarias para melhor desempenho das 
attribuições policiaes que lhes forem incumbidas.

    Art. 5º Os Subdelegados, nos seus districtos, terão as mesmas attribuições marcadas 
no artigo antecedente para os Chefes de Policia e Delegados, exceptuadas as dos §§ 5º, 6º e 
9º.

    Art. 6º As attribuições criminaes e policiaes que actualmente pertencem aos Juizes 
de Paz, e que por esta Lei não forem especialmente devolvidas ás Autoridades, que crêa, ficão 
pertencendo aos Delegados e Subdelagados.

    Art. 7º Compete aos Chefes de Policia exclusivamente:

    § 1º Organisar, na fórma dos seus respectivos Regulamentos, a estatistica criminal 
da Provincia, e a da Côrte, para o que todas as Autoridades criminaes, embora não sejão 
Delegados da Policia, serão obrigadas a prestar-lhes, na fórma dos ditos Regulamentos, os 
esclarecimentos que dellas dependerem.

    § 2º Organisar, na fórma que fôr prescripta nos seus Regulamentos, por meio dos 
seus Delegados, Juizes de Paz e Parochos, o arrolamento da população da Provincia.
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    § 3º Fazer ao Ministro da Justiça, e aos Presidentes das Provincias, as participações 
que os Regulamentos exigirem, nas épocas e pela maneira nelles marcadas.

    § 4º Nomear os Carcereiros, e dimitti-los, quando não lhes mereção confiança.

    Art. 8º Para o expediente da Policia, e escripturação dos negocios a seu cargo, 
poderão ter os Chefes de Policia das Provincias um até dous Amanuenses, cujos vencimentos, 
e os dos Carcereiros, serão marcados pelo Governo, e sujeitos á approvação da Assembléa 
Geral Legislativa. O expediente da Policia da Côrte poderá ter maior numero de Empregados.

    Art. 9º Os Escrivães de Paz e os Inspectores de Quarteirão serviráõ perante os 
Subdelegados, sobre cuja Proposta serão nomeados pelos Delegados.

    Art. 10. Para a concessão de um mandado de busca, ou para a sua expedição ex-
officio, nos casos em que este procedimento tem lugar, bastaráõ vehementes indicios, ou 
fundada probabilidade da existencia dos objectos, ou do criminoso no lugar da busca. O 
mandado não conterá nem o nome, nem o depoimento de qualquer testemunha. No caso de 
não verificar-se a achada, serão communicadas a quem soffreu a busca as provas em que o 
mandado se fundou, logo que as exigir.

    Art. 11. Acontecendo que uma Autoridade Policial, ou qualquer Official de Justiça, 
munido do competente mandado, vá em seguimento de objectos furtados, ou de algum réo em 
districto alheio, poderá alli mesmo apprehende-los; e dar as buscas necessarias, prevenindo 
antes as Autoridades competentes do lugar, as quaes lhes prestaráõ o auxilio preciso, sendo 
legal a requisição. No caso, porém, de que essa communicação prévia possa trazer demora 
incompativel com o bom exito da diligencia, poderá ser feita depois, e immediatamente que se 
verificar a diligencia.

    Art. 12. Ninguem poderá viajar por mar ou por terra, dentro do Imperio, sem 
Passaporte, nos casos e pela maneira que fôr determinado nos Regulamentos do Governo.

CAPITULO II

Dos Juizes Municipaes

    Art. 13. Os Juizes Municipaes serão nomeados pelo Imperador d'entre os Bachareis 
formados em Direito, que tenhão pelo menos um anno de pratica do fôro adquirida depois da 
sua formatura.

    Art. 14. Esses Juizes serviráõ pelo tempo de quatro annos, findo os quaes poderão 
ser reconduzidos, ou nomeados para outros lugares, por outro tanto tempo, com tanto que 
tenhão bem servido.

    Art. 15. O Governo poderá marcar a estes Juizes um ordenado, que não exceda a 
quatrocentos mil réis.
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    Art. 16. Emquanto se não estabelecerem os Juizes do art. 13., e nos lugares onde 
elles não forem absolutamente precisos, serviráõ os Substitutos do art. 19.

    Art. 17. Compete aos Juizes Municipaes:

    § 1º Julgar definitivamente o contrabando, excepto o apprehendido em flagrante, 
cujo conhecimento, na fórma das Leis, e Regulamentos de Fazenda, pertence ás Autoridades 
Administrativas; e o de Africanos, que continuará a ser julgado na fórma do Processo 
commum.

    § 2º As attribuições criminaes e policiaes, que competião aos Juizes de Paz.

    § 3º Sustentar, ou revogar, ex-officio, as pronuncias feitas pelos Delegados e 
Subdelegados.

    § 4º Verificar os factos que fizerem objecto de queixa contra os Juizes de Direito das 
Comarcas, em que não houver Relação, inquirir sobre os mesmos factos testemunhas, e 
facilitar ás Partes a extracção dos documentos que ellas exigirem para bem a instruirem, salva 
a disposição do art. 161 do Codigo do Processo Criminal.

    § 5º Conceder fiança aos réos que pronunciarem ou prenderem.

    § 6º Julgar as suspeições postas aos Subdelegados.

    § 7º Substituir na Comarca ao Juiz de Direito na sua falta ou impedimento. A 
substituição será feita pela ordem que designarem o Governo na Côrte, e os Presidentes nas 
Provincias.

    Art. 18. Quando os Juizes Municipaes passarem a exercer as funcções de Juiz de 
Direito, ou tiverem algum legitimo impedimento, ou forem suspeitos, serão substituidos por 
Supplentes na fórma do artigo seguinte.

    Art. 19. O Governo na Côrte, e os Presidentes nas Provincias, nomearáõ por quatro 
annos seis Cidadãos notaveis do lugar, pela sua fortuna, intelligencia e boa conducta, para 
substituirem os Juizes Municipaes nos seus impedimentos, segundo a ordem em que seus 
nomes estiverem.

    Se a lista se esgotar, far-se-ha outra nova pela mesma maneira, devendo os incluidos 
nesta servir pelo tempo que faltar aos primeiros seis; e emquanto ella se não formar, os 
Vereadores serviráõ de Substitutos pela ordem da votação.

    Art. 20. A autoridade dos Juizes Municipaes comprehenderá um ou mais 
Municipios, segundo a sua extensão e população.
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    Nos grandes e populosos poderão haver os Juizes Municipaes necessarios com 
jurisdicção cumulativa.

    Art. 21. Os Juizes Municipaes, e de Orphãos, pelos actos que praticarem tanto no 
civil, como no crime, perceberáõ dobrados os emolumentos marcados no Alvará de 10 de 
Outubro de 1754 para os Juizes de Fóra e Orphãos das Comarcas de Minas Geraes, Cuyabá e 
Mato Grosso.

CAPITULO III

Dos Promotores Publicos

    Art. 22. Os Promotores Publicos serão nomeados e demittidos pelo Imperador, ou 
pelos Presidentes das Provincias, preferindo sempre os Bachareis formados, que forem 
idoneos, e serviráõ pelo tempo que convier. Na falta ou impedimento serão nomeados 
interinamente pelos Juizes de Direito.

    Art. 23. Haverá pelo menos em cada Comarca um Promotor, que acompanhará o 
Juiz de Direito: quando porém as circumstanciaes exigirem, poderão ser nomeados mais de 
um.

    Os Promotores venceráõ o ordenado, que lhes fór arbitrado, o qual, na Côrte, será de 
um conto e duzentos mil réis por anno, além de mil e seiscentos por cada offerecimento de 
libello, tres mil e duzentos réis por cada sustentação no Jury, e dous mil quatrocentos réis por 
arrazoados escriptos.

CAPITULO IV

Dos Juizes de Direito

    Art. 24 Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Imperador d'entre os Cidadãos 
habilitados, na fórma do art. 44 do Codigo do Processo; e quando tiverem decorrido quatro 
annos da execução desta Lei, só poderão ser nomeados Juizes de Direito aquelles Bachareis 
formados que tiverem servido com distincção os cargos de Juizes Municipaes, ou de Orphãos, 
e Promotores Publicos, ao menos por um quatriennio completo.

    Art. 25. Aos Juizes de Direito das Comarcas, além das attribuições que tem pelo 
Codigo do Processo Criminal compete:

    1º Formar culpa aos Empregados Publicos não privilegiados nos crimes de 
responsabilidade.

    Esta jurisdicção será cumulativamente exercida pelas Autoridades Judiciarias a 
respeito dos Officiaes que perante as mesmas servirem.
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    2º Julgar as suspeições postas aos Juizes Municipaes e Delegados.

    3º Proceder, ou mandar proceder ex-officio, quando lhe fôr presente por qualquer 
maneira algum Processo crime, em que tenha lugar a accusação por parte da Justiça, a todas 
as diligencias necessarias, ou para sanar qualquer nullidade, ou para mais amplo 
conhecimento da verdade, e circumstancias, que possão influir no julgamento. Nos crimes em 
que não tiver lugar a accusação por parte da Justiça, só a poderá fazer a requerimento de 
parte.

    4º Correr os Termos da Comarca o numero de vezes, que lhe marcar o Regulamento.

    5º Julgar definitivamente os crimes de responsabilidade dos Empregados Publicos 
não privilegiados.

    Art. 26. Os Juizes de Direito, nas correições que fizerem nos Termos de suas 
Comarcas, deveráõ examinar:

    1º Todos os processos de formação de culpa, quer tenhão sido processados perante 
os Delegados e Subdelegados, quer perante o Juiz Municipal; para o que ordenaráõ que todos 
os Escrivães dos referidos Juizes lhes apresentem os processos dentro de tres dias, tenhão ou 
não havido nelles pronuncia, e emendaráõ os erros que acharem, procedendo contra os Juizes, 
Escrivães, e Officiaes de Justiça, como fôr de direito.

    2º Todos os processos crimes que tiverem sido sentenciados pelos Juizes 
Municipaes, Delegados e Subdelegados; procedendo contra elles, se acharem que 
condemnárão ou absolvêrão os réos por prevaricação, peita, ou suborno.

    3º Os livros dos Tabelliães e Escrivães para conhecerem a maneira por que usão de 
seus Officios, procedendo contra os que forem achados em culpa.

    4º Se os Juizes Municipaes, do Orphãos, Delegados, e, Subdelegados, fazem as 
Audiencias, e se são assiduos o diligentes no cumprimento dos seus deveres, procedendo 
contra os que adiarem em culpa.
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ANEXO II - Principais acontecimentos históricos relacionados à Criminalística 

Disponível em <http://forensicsciencecentral.co.uk/history.shtml> . Acesso: em 09 de 

setembro de 2013.

Pre-700 BC – Fingerprints are used on clay tablets for business transaction in ancient 
Babylon. 
287-212 BC – Archimedes talks about being able to prove the crown was not made of gold 
using density and buoyancy.
250 BC – Erasistratus, an ancient Greek physician, discovers that his patients’ pulse rates 
increase when they are telling lies. Allegedly the first lie detection test.
1235 – Story of Sung Tzu and the bloody sickle. A murder was committed using a sickle. All 
those in the village who owned a sickle were made to bring them out and lay them in the sun. 
Eventually flies gathered on one particular sickle, identifying it as the murder weapon.
1248 – The Chinese book His Duan Yu (The Washing Away of Wrongs) describes how to 
distinguish drowning from strangulation. The first recorded application of medicine to help 
solve crimes.
1302 – Bartolomeo da Varignana performs a medicolegal autopsy  in the case of suspected 
murder of a nobleman.
1447 – The missing teeth of the French Duke of Burgundy are used to identify remains.
1590 – The first microscope is developed.
1609 – Francois Damelle publishes the first treatise on systematic document examination.
1658 – English physician, biologist, philosopher and historian Sir Thomas Browne discovers 
adipocere. What he describes as a fatty, waxy, soap-like substance formed on human corpses 
buried in moist, air-free places.
1686 – Professor of anatomy Marcello Malpighi notes I his treaties the ridges, spirals and 
loops in fingerprints.
1775 – Karl Wilhelm Scheele discovers he can change arsenious oxide into arsenious acid, 
which in contact with zinc produces arsine. This later plays a great part in the forensic 
detection of arsenic.
1786 – John Toms of Lancaster, England is convicted of murder on the basis of a torn wad of 
paper found in a pistol matching a remaining piece in his pocket. One of the first documented 
uses of physical matching.
1800s – English naturalist Thomas Bewick uses engravings of his own fingerprints to identify 
books he publishes.
1810 – In return for a suspension of arrest  and jail sentence, Eugene Francois Vidocq makes a 
deal with the police to establish the first detective force, the Surete of Paris.
1810 – In Germany, the first documented use of question document analysis occurs. A 
chemical test for a particular ink dye is applied to a document known as the Konigin 
Hanschritt.
1813 – Mathiew Orfila publishes his toxicology book and is considered the father of forensic 
toxicology.
1817 – T. Bateman first describes senile ecchymoses when he notes dark purple blotches and 
determines that they are due to the extravasation of blood into the dermal tissues.
1823 – Anatomy  professor John Evangelist Purkinji publishes his thesis discussing 9 
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fingerprint patterns.
1828 – William Nicol invents the polarizing light microscope (Nicol Prism). 
1829 – Sir Robert Christison publishes Treatise on Poisons, which is for many years regarded 
as the standard work on toxicology. 
1829 – Thomas Bell first  describes ‘pink teeth’ and assumes they are pathognomonic of 
hanging or drowning. 
1830s – Adolphe Quetelet of Belgium proves the foundation of Bertillon’s work by stating his 
belief that no two human bodies are exactly alike.
1831 – Leuchs first notes amylase activity in human saliva.
1835 – Henry  Goddard of Scotland Yard first uses bullet comparison to catch a murderer. The 
comparison was based in a visible flaw in the bullet, traced back to a mold.
1836 – English chemist James Marsh develops a test for the presence of arsenic in tissues, 
known as the Marsh Test, and is the first to use toxicology in a jury trial.
1839 – Dr John Davy  recounts experiments with dead soldiers using a mercury thermometer. 
One of the first attempts to determine time since death using body temperature.
1839 – H. Baynard publishes the first reliable procedures for the microscopic detection of 
sperm, and notes the different microscopic characteristics of various different substrate 
fabrics.
1851 – Jean Servais Stas, a chemistry professor from Brussels, is the first to successfully 
identify vegetable poisons in body tissues.
1851 – Britain passes an arsenic act, attempting to control availability of the poison, which is 
commonly being used in murder.
1853 – Ludwig Teichmann of Poland develops the first microscopic crystal test for 
haemoglobin using hemin crystals.
1854 – English physician Massox develops dry plate photography. This was used in 
photographaing inmates for prison records.
1855 – Ambroise August Tardieu first draws attention to petechial haemorrhages occurring in 
asphyxial deaths.
1856 – Sir William Herschel uses thumbprints on documents both as a substitute for written 
signatures and to verify document signatures.
1862 – Dutch scientist J. Izaak Van Deen develops a presumptive blood test using the West 
Indian shrub guaiac.
1863 – Taylor and Wilkes write a paper on the determination of time since death from fall in 
body temperature, introducing many current concepts.
1863 – German scientist  Schonbein first discovers the ability of haemoglobin to oxidise 
hydrogen peroxide, making it foam. This results in the first presumptive test for blood.
1864 – Odelbrecht first advocates the use of photography for the identification of criminals 
and the documentation of evidence and crime scenes.
1877 – Thomas Taylor suggests that markings of the palms of hands and tips of fingers could 
be used for identification in criminal cases.
1879 – German pathologist Rudolph Virchow is one of the first to study hair and recognise its 
limitations.
1880 – Henry Faulds of Scotland publishes a paper suggesting fingerprints at the scene of a 
crime could identify the offender. Faulds uses fingerprints to eliminate an innocent suspect 
and indicate a perpetrator in a Tokyo burglary.
1880 – Burman uses temperature graphs to determine time since death.
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1882 – Gilbert Thompson puts his own thumbprint on wage chits to safeguard himself from 
forgeries.
1883 – Alphonse Bertillon identifies the first repeat offender based on his invention of 
anthropometry.
1887 – Arthur Conan Doyle publishes his first Sherlock Holmes story.
1889 – Forensic medicine professor Alexandre Lacassagne attempts to individualise bullets to 
a gin barrel, based on the number of lands and grooves.
1891 – Austrian Hans Gross publishes Criminal Investigations, the first description of the 
uses of physical evidence in solving crimes.
1892 – Sir Francis Galton publishes his book “Fingerprints”, establishing the individuality  of 
fingerprints and a first classification system.
1892 – Juan Vucetich develops the fingerprint classification system that comes to be used in 
Latin America.
1894 – Alfred Dreyfus of France is convicted of treason based on a mistaken handwriting 
identification of Bertillon.
1896 – Sir Edward Richard Henry develops the print classification system that would later be 
used in Europe and North America.
1898 – Forensic chemist Paul Jesrich takes photomicrographs of two bullets to compare and 
individualise the minutae.
1901 – Karl Landsteiner discovers human blood group. Max Richter adapts the technique to 
type stains.
1901 – German immunologist Paul Uhlenhuth develops the precipiten test for species.
1901 – Sir Edward Richard Henry is appointed head of Scotland Yard and forces fingerprint 
identification to replace anthropometry.
1901 – Henry P. DeForrest pioneers the first systematic use of fingerprints in the US by  the 
New York Civil Service Commission.
1901 – Leone Lattes discovers that blood can be grouped into different categories.
1902 – Professor R. A. Reiss sets up one of the first academic curricula in forensic sciences.
1902 – R. Fischer describes the system of furrows on the red part of human lips, which is later 
to form a basic for cheiloscopy.
1903 – The NY States Prison system begins the first  systematic use of fingerprints in the US 
for criminal identification.
1903 – At a Kansas penitentiary, new inmate Will West is initially  confused with a resident 
convict using anthropometry.
1904 – Oskar and Rudolf Adler develop a presumptive test for blood based on benzidine.
1904 – Revenstorf conceives the idea that diatoms could be used as a test  of distinguishing 
ante-mortem from post-mortem drowning.
1904 – Georg Popp uses geological evidence in a criminal case for the first time.
1905 – US president Theodore Roosevelt establishes the Federal Bureau of Investigation 
(FBI).
1910 – Edmond Locard establishes the first police crime laboratory in Lyon.
1910 – Professor of medicine Victor Balthazard publishes the first comprehensive hair stuffy.
1910 – Albert S. Osborne publishes Questioned Documents.
1912 – Massaeo Takayama develops another microscopic crystal test for haemoglobin using 
hemochromogen crystals.
1913 – J. J. Thomson builds the first mass spectrometer, known as the hyperbola 
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spectrograph.
1913 – Victor Balthazard publishes the first article on individualising bullet markings.
1915 – Professor Leone Lattes develops the first antibody test for ABO blood types.
1915 – The International Association for Criminal Identification was organised in Oakland, 
California. It later becomes the International Association of Identification (IAI).
1916 – Albert Schneider of Berkley, California first uses a vacuum apparatus to collect trace 
evidence.
1918 – Edmond Locard suggests 12 matching points as a positive fingerprint identification.
1920s – Georg Popp pioneers the use of botanical identification in forensics.
1920s – American criminalist Luke May pioneers striation analysis in tool mark comparison.
1920s – Calvin Goddard, with others, perfects the comparison microscope for use in bullet 
comparison.
1920 – Charles E. Waite is the first to catalogue manufacturing data about weapons.
1920 – Edmond Locard announces the Locard’s Exchange Principle.
1921 – John Larson and Leonard Keeler design the portable polygraph.
1921 – Schuller suggests frontal sinuses can be used for identification.
1923 – Vittorio Siracusa develops the absorption-elution tests for ABO blood typing of stains.
1923 – In the case Frye v. US, polygraph test results are ruled inadmissible.
1924 – August Vollmer of LA, California implements the first US crime laboratory.
1925 – Japanese scientist  Saburo Sirai is credited with the first recognition of secretion of 
group-specific antigens into body fluids other than blood.
1927 – Landsteiner and Levine first detect the M, N and P blood factors leading to the 
development of the MNSs and P typing systems.
1928 – Meuller is the first medico-legal investigator to suggest the identification of salivary 
amylase as a presumptive test for salivary stains.
1929 – Japanese scientist K. I. Yosida conducts the first comprehensive investigation 
establishing the existence of serological isoantibodies in body fluids other than blood.
1931 – Franz Josef Holzer develops the absorption-inhibition AB typing techniques that 
became the basis of that commonly used in forensic laboratories.
1932 – The FBI crime laboratory is created.
1933 – Teodoro Gonzales introduces the diphenyl-amine test (or Dermal Nitrate in the US to 
detect GSR.
1935 – Dutch physicist Frits Zernike invents the first interference contrast microscope.
1935 – Establishment of the first British forensics lab, in Hendon.
1937 – Walter Specht develops the chemiluminescent reagent luminal as a presumptive test 
for blood.
1937 – Holzer publishes the first paper addressing the usefulness of secretor status for 
forensic applications.
1938 – M. Polonovski and M. Jayle first identify haptoglobin.
1940 – Vincent Hnizda was probably the first to analyse ignitable fluid.
1940 – Landsteiner and A. S. Weiner first described Rh blood groups.
1940s – Dental records are compared with teeth from corpses.
1941 – Murray Hill initiates the study voiceprint identification.
1945 – Frank Lundquist develops the acid phosphatase test for semen.
1946 – Mourant first describes the Lewis blood group system.
1946 – R. R. Race describes the Kell blood group system.
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1950 – Max Frei-Sulzer develops the tape lift method of collecting trace evidence.
1950 – M. Cutbush and colleagues first describe the Duffy blood group system.
1950 – The American Academy of Forensic Science (AAFS) is formed.
1950 – August Vollmer of California establishes the school of criminology and UC Berkley.
1950 – Max Frei-Sulzer develops the tape-life method of collecting trace evidence.
1951 – F. H. Allen and colleagues first describe the Kidd blood grouping system.
1953 – Kirk publishes Crime Investigation, one of the first comprehensive criminalistics and 
crime investigation texts that encompassed theory in addition to practice.
1953 – James Watson and Francis Crick publish a landmark paper identifying the structure of 
DNA.
1954 – R. F. Borkenstein invents the Breathalyzer for field sobriety testing.
1955 – De Saram publishes measurements of temperature I cases obtained from executed 
prisoners. The papers are considered landmarks in determination of time since death from 
body cooling.
1957 – Mocker and Stewart develop skeletal growth stages.
1958 – A. S. Weiner and colleagues introduce the use of H-lectin to determine positively O 
blood type.
1959 – Hirshfeld first identifies the polymorphic nature of group specific component (Gc).
1959 – Harrison and Gilroy introduce a qualitative colorimetric chemical test to detect the 
presence of barium, antimony and lead on the hands of individuals who fired a firearm.
1960s – Maurice Muller adapts the Ouchterlony antibody-antigen diffusion test for precipiten 
testing to determine species.
1960 – Lucas describes the application of gas chromatography to the identification of 
petroleum products in the forensic laboratory and discusses potential limitations of the brand 
identity of gasoline.
1963 – D. A. Hopkinson and colleagues first identify  the polymorphic nature of erythrocytes 
acid phosphatase (EAP).
1964 – R. A. Fildes and H. Harris first identify  the polymorphic nature of red cell adenylate 
cryclase (AK).
1966 – Brian J. Culliford and Brian Wraxall develop the immunoelectrophoretic technique for 
haptoglobin typing in bloodstains.
1967 – Culliford, of the British Metropolitan Police Laboratory, initiates the development of 
gel-based methods to test for isoenzymes in dried bloodstains.
1968 – Spencer and colleagues first identify  the polymorphic nature of red cell adenosine 
deaminase (ADA).
1971 – Culliford publishes The Examination and Typing of Bloodstains in the Crime 
Laboratory.
1973 – Hopkinson and colleagues first identify the polymorphic nature of esterase D (ESD).
1974 – The detection of gunshot residue using scanning electron microscopy with electron 
dispersive X-rays technology is developed at Aerospace Corporation.
1975 – J. Kompf and colleague first identify the polymorphic nature of rec cell glyoxlase 
(GLO).
1975 – The Federal rules of Evidence are enacted as a congressional statute, based on the 
relevancy  standard in which scientific evidence that is deemed more prejudicial than 
probative may not be admitted.
1976 – Zoro and Hadley first use GC-MS for forensic purposes.
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1977 – The FBI introduces the beginnings of its Automated Fingerprint Idrntification System 
(AFIS) with first computerised scans of fingerprints.
1977 – Fuseo Matsummur notices his own fingerprints developing on microscope slides, and 
relates the information to co-worker Masato Soba, who would later be the first to develop 
latent prints using Superglue fuming.
1978 – Brian Wraxall and Mark Stolorow develop the multisystem method for testing the 
PGM, ESD, and GLO isoenzyme systems simultaneously. They also develop methods for 
typing blood serum proteins.
1978 – ESDA (electrostatic document analysis) is developed for obtaining document 
impressions.
1980 – American geneticists discover a region of DNA that does not hold any  genetic 
information and is extremely variable between individuals.
1984 – Sir Alec Jeffreys discovers a method of identifying individuals from DNA – 
Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), dubbed DNA Fingerprinting.
1985 – UK police first use forensic DNA profiling.
1986 – Kerry Mullis discovers Polymerase Chain Reaction (PCR) method of replicating 
particular regions of a DNA molecule.
1986 – DNA is used for the first time to solve a crime. Jeffreys uses DNA profiling to identify 
Colin Pitchfork as the murderer of two young girls in the English Midlands.
1986 – The human genetic group at Cetus Corporation develop the PCR technique for a 
number of clinical and forensic applications, resulting in the development of the first 
commercial PCR typing kit specifically for forensic use.
1987 – DNA profiling is introduced for the first time in a US criminal court.
1988 – Milestone papers are published introducing a novel procedure for the analysis of drugs 
in whole blood by homogenous enzyme immunoassay (EMIT).
1991 – The Forensic Science Service becomes an executive body.
1991 – Walsh Automation Inc., launch development of an automated imaging system called 
the Integrated Ballistics Identification System for comparison of the marks left on fired 
bullets, cartridge cases, and shell casings.
1992 – The FBI helps develop Drugfire, an automated imaging system to compare marks left 
on cartridge cases and shell casings.
1992 – Thomas Caskey can colleagues publish the first paper suggesting the use of short 
tandem repeats for forensic DNA analysis.
1995 – The world’s first national DNA database commences operations in the UK.
1996 – The FBI introduce computerised searches of AFIS.
1996 – Mitochondria DNA evidence is used in court for the first time in the US.
1996 – Police establish the National Criminal DNA Database in the UK.
1998 – An FBI DNA database, NIDIS, is put into practice.
2007 – The Forensic Science Service launches the UK’s first online footwear coding and 
detection management system, Footwear Intelligence Technology.
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ANEXO III - Lei 2034 de 30 de dezembro de 1924

LEI N. 2.034, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1924 

Reorganiza a Policia do Estado 

O doutor Carlos de Campos, Presidente do Estado de São Paulo, 
Faço saber que o Congresso Legislativo do Estado decretou e eu promulgo a lei seguinte: 

Artigo 1.º - Fica restabelecido o cargo de chefe de policia, sendo supprimido o de delegado 
geral. 

Artigo 2.º - A competencia e as attribuições do chefe de policia serão as determinadas pelo 
decreto n. 120, de 31 de Janeiro de 1842, e demais leis postetiores, na parte não revogada pela 
legislação em vigor. 

Artigo 3.º - Servirão no gabinete do chefe de policia um secretario, um official de gabinete, 
dois continuos, dois correios e um servente. 

Artigo 4.º - O serviço policial do Estado, sob a inspecção suprema do Presidente do Estado e 
mediante a superintendencia geral do Secertario da Justiça e da Segunrança Publica, é 
immediatamente dirigido pelo chefe de policia. 

Artigo 5.º - Subordinadas ao chefe de policia, haverá no Estado, além de outras, as seguintes 
autoridades policiaes: 
a) - quatro delegados auxiliares, que, residindo na Capital deverão seguir para qualquer parte 
do territorio do Estado e ali permanecer, quando e emquanto o serviço policial assim o exigir; 
b) - sete delegados com serviços especializados, funccionando no Gabinete de Investigações e 
Capturas, que passará a denominar-se Gabinete Geral de Investigações, podendo exercer as 
suas attribuições em todo o territorio do Estado, distribudos da seguinte fórma: 
I - Delegacia de Segurança Pessoal. 
II - Delegacia de Ordem Politica e Social. 
III - Delegacia de Investigação de Furtos e Roubos. 
IV - Delegacia de Vigilancia Geral e Capturas. 
V - Delegacia de Investigações de Falsificações em Geral. 
VI - Delegacia de Fiscalização de Costumes e Jogos. 
VII - Delegacia de Technica Policial. 
c) - Seis delegados de polícia, com competencia no municipio da Capital, mas funccionando 
especialmente cada um delles na circumscripção que lhe fôr designada; 
d) - doze commissarios de policia, com as mesmas funcções dos actuaes subdelegados, 
servindo junto aos delegados de circumscripção, com competencia em todo o municipio da 
Capital; 
e) - um commissario de policia addido a cada uma das delegacias do Gabinete Geral de 
Investigações, com a mesma competencia dos commissarios das delegacias de 
circumscripção; 
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f) - dois commissarios de policia, servindo junto á terceira delegacia auxiliar, com a mesma 
competencia dos commissarios de circumscripção; 
g) - um dos comissarios de policia na séde de cada delegacia regional, com competencia nos 
respectivos municipios da região. 

Artigo 6.º - Ficam creadas mais duas delegacias regionaes no Estado, sendo uma em Assis e 
outra em Rio Preto. 

Artigo 7.º - Funccionarão junto ás delegacías regionaes de Assis e Rio Preto, um medico 
legista, um escrivão e um escrevente.

Artigo 8.º - As delegacias de policia ficam divididas em seis classes. 
Paragrapho 1.º - A primeira classe comprehenderá as seis delegacias de circumscripção da 
Capital. 

Paragrapho 2.º - A segunda classe comprehenderá, além das delegacias referidas nos artigos 
25 e 26, doze delegacias regionaes com séde em: Araraquara, Assis, Baurú, Botucatú, 
Campinas, Guaratinguetá, Itapetininga, Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos e Sorocaba. 

Paragrapho 3.º - A terceira classe comprehenderá as delegacias dos municipios de Amparo, 
Agudos, Barretos, Bragança, Caçapava, Caconde, Espirito Santo do Pinhal, Franca, Itapolis, 
Itú, Jaboticabal, Jahú, Jundiahy, Limeira, Lorena, Mocóca, Mogy das Cruzes, Mogy-mirim, 
Pennapolis, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirajú, Pirajuhy, Pirassununga, Rio Claro, Santa 
Cruz do Rio Pardo, São Carlos, São João da Boa Vista, S. José do Rio Pardo, São Simão, 
Taquaritinga, Tatuhy e Taubaté. 

Paragrapho 4.º - A quarta classe comprehenderá as delegacias dos municipios de Araçatuba, 
Araras, Avaré, Bananal, Batataes, Bebedouro, Casa Branca, Cruzeiro, Descalvado, Faxina, 
Igarapava, Iguape, Itapira, Itararé, Jacarehy, Olympia, Presidente Prudente, Salto Grande, 
Santa Rita do Passa Quatro, São José dos Campos, São Manuel, Serra Negra, Soccorro e 
Tieté. 

Paragrapho 5.º - A quinta classe comprehenderá as delegacias dos municipios de Albuquerque 
Lins, Altinopolís, Angatuba, Apiahy, Apparecida, Areias, Ariranha, Atibaia, Bariry; Barra 
Bonita, Bica de Pedra, Biriguy, Bom Successo, Brodowski, Brotas, Cachoeira, Cajurú, Campo 
Largo de Sorocaba, Campos Novos, Cananéa, Capão Bonito do Paranapanema, Capivary, 
Catanduva, Cerqueira Cesar, Chavantes, Conceição de Monte Alegre, Cravinhos, Cunha, Dois 
Corregos, Fartuna, Guariba, Ibitinga, Ipaussú, Itaberá, Itajoby, Itaporanga, Itatiba, Itatinga, 
Ituverava, Jambeiro, Jardinopolis, Leme, Lençóes, Mattão, Mineiros, Monte Alto, Monte 
Azul, Novo Horizonte, Orlandia, Ourinhos, Palmeiras, Palmital, Parahybuna, Patrocinio do 
Sapucahy, Pederneiras, Pedregulho, Pereiras, Piedade, Piracaia, Piratininga, Pitangueiras, 
Porto Feliz, Queluz, Ribeirão Bonito, Salto, Santa Adelia, Santa Barbara, Santa Branca, Santa 
Isabel, Santa Rosa, Santo Antonio da Alegria, S. Bento do Sapucahy, S. Bernardo, São João 
da Bocaina, São Joaquim, São José do Barreiro, São Luiz do Parahytinga, São Pedro, São 
Roque, São Sebastião, Sarapuhy, Sertãozinho, Silveiras, Tabapuan, Tambahú, Ubatuba, Una, 
Villa Americana, Villa Bella, Viradouro e Xiririca. 
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Paragrapho 6.º - A sexta classe, cujas autoridades não perceberão vencimentos, 
comprehenderá as delegacias dos municipios não incluidos nas classes anteriores. 

Artigo 9.º - No Gabinete Geral de Investigações funccionará o seguinte pessoal: 
Tres chefes de secção, 
Quatro primeiros escripturarios, 
Seis segundos escripturarios, 
Quatro dactylographos, 
Seis auxiliares, 
Seis serventes, 
Um porteiro. 

Artigo 10. - Ficam creados em cada delegacia de serviço especializado do Gabinete Geral de 
Invetigações os cargos de escrivão e de escrevente de policia, com excepção da delegacia de 
Investigações de Furtos e Roubos, que terá um escrivão e dois escreventes. 

Artigo 11. - Na Delegacia de Technica Policial, funccionará o seguinte pessoal: 
Um chefe de serviço de identificação. 
Um ajudante. 
Quatro archivistas de fichas. 
Quatro pesquizadores. 
Um dactyloscopista. 
Um photographo. 
Quatro ajudantes de photographo. 
Vinte auxiliares. 
Dois serventes. 

Artigo 12 - A Delegacia Technica Policial terá, para os exames necessarios, o seguinte 
pessoal: 
Um medico legista. 
Dois engenheiros especializados em technica policial. 
Dois preparadores chimicos. 
Dois photographos contractados, 

Paragrapho unico - Esses funccionarios terão as gratificações correspondentes aos seus 
trabalhos, de conformidade com a tabella que fôr organizada. 

Artigo 13. - Na delegacia de Vigilancia Geral e Capturas, funccionará o suguinte pessoal: 
Dois terceiros escripturarios. 
Seis auxiliares. 
Um encarregado do registo das prisões. 
Dois dactylographos. 
Um servente. 
Uma escolta para o serviço de capturas, composta de dois sargentos, quatro cabos e vinte o 
quatro praças, sob o commando de um official. 
Artigo 14 - O Gabinete Geral de Investigações terá um corpo de segurança, composto de: 
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Um inspector-chefe. 
Quatro inspectores sub-chefes. 
Cincoenta inspectores de primeira classe. 
Inspectores de 2.ª classe até o numero de 150. 
Inspectores de 3.ª classe até o numero de 300. 

§ unico. - Os inspectores desta ultima categoria constituirão um corpo de vigilancia 
extraordinario, variavel, de accôrdo com as necessidades do serviço, sem ordenado fixo. 

Artigo 15 - Aos inspectores de segurança que demonstrarem maior actividade no serviço e 
praticarem actos meritorios, serão concedidos premios em dinheiro. 
Artigo 16 -  Fica creada a Escola de Policia, regida por dois professores e destinada a instruir 
os inspectores de segurança; 
Artigo 17 - No Gabinete Medico Legal funccionarão ; Oito medicos, um dos quaes será o 
director, nomeado em commissão pelo chefe de policia. 
Um segundo escripturario. 
Quatro terceiros escripturarios. 
Um servente. 
Artigo 18 - 0 posto medico da Assistencia Policial terá o seguinte pessoal: 
Doze medicos, um dos quaes será o director, nomeado em commissão pelo chefe de policia. 
Um radiologista contractado. 
Dez academicos de medicina, auxiliares. 
Seis enfermeiros de 1.ª classe. 
Cinco enfermeiros de 2.ª classe. 
Cinco ajudantes de enfermeiros. 
Um terceiro escripturario. 
Um auxiliar de expediente. 

§ unico - O radiologista prestará os seus serviços, quando reclamados, ao Gabinete Medico 
Legal. 

Artigo 19 - O serviço medico de Assistencia Policial só será prestado gratuitamente ás pessoas 
notoriamente pobres. 

§ unico. - Esse serviço, quando solicitado por pessoas abonadas, ficará sujeito ás taxas que 
forem posteriormente fixadas. 

Artigo 20 - O pagamento das taxas, de que trata oartigo anterior, será feito á thesouraria da 
Secretaria da Justiça e da Segurança Publica medíante guia do medico que attender ao 
respectivo serviço. 
Artigo 21 - No Gabinete de Inspeção e Fiscalisação de vehículos e Carretagens, dos 
Divertímentos Publicos o da Assistencia Policial, ficam creados mais um logar de terceiro 
escripturario e cinco de auxiliares. 
Artigo 22 - Fica creado o cargo de censor de peças theatraes a cinematographicas, sendo de 
nomeação do chefe de policia o respectivo funccionario 
Artigo 23 - Fica creado o deposita de Objectos Achados, sob a dírecção de delegado do 
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perímetro central da cidade, com o seguinte pessoal : 
Um zelador. 
Um servente. 
Artigo 24 - Entre as attribuições do delegado regional de Santos comprehende-se a 
superintendencia da polícia do porto. 
Artigo 25 - Fica creada e classifícada em 2.º classe a delegacia de polícia marítima, em 
Santos, 

§ unico - Servirão nessa delegacia um escrivão e um escrevente. 

Artigo 26 - Fica mantida e classificada em 2.ª classe a delegacia da 2.ª circumscripção de 
Santos. 
Artigo 27 - Fica creado o logar de medico legista auxiliar da delegacia regional de Santos. 
Artigo 28 - A repartição da Policia Maritima do porto de santos,denomina-se-á Insdpectoria 
da Policia Maritima do Porto de Santos, e ficará annexa á delegacia maritima da mesma 
cidade. 
Artigo 29 - A inspectoria da Policia Maritima do Porto de Santos, tera o seguinte pessoal: 
Um inspector. 
Dois sau-inspectores. 
Um segundo escripturario. 
Dois terceiros escripturarios. 
Dez agentes de 1.ª classe. 
Vinte agentes de 2.ª classe. 
Dois patrões de lanchas. 
Dois motoristas. 
Doze marinheiros. 
Um continuo. 
Um servente. 
Artigo 30 - Aos delegados, medicos, escrivães, escreventes e inspectores de segurança que, 
em serviço, soffrerem lesão que determine o impedimento do serviço activo, será fornecido o 
necessario tratamento. No caso de fallecimento, os funeraes serão feitos por conta do Estado, 
para os que não forem contribuintes da Caixa Beneficente dos Funccionarios Publicos. 
Artigo 31 - O chefe de Policia, os delegados, commissarios e outras autoridades, são de livre 
nomeação do presidente do Estado, observando-se as seguintes regras: 

§ 1.° - Só pódem ser nomeados delegados de uma classe os que já estejam servindo na 
immediatamente inferior, com remuneração. 

§ 2.º - Os delegados auxiliares e os que fizerem parte do Gabinete Geral de Investigações, 
poderio ser escolhidos dentre os delegados de 1.ª e 2.ª classe. 

§ 3.º - O chefe do Gabinete Geral de Investigações será nomeado, em commissão, dentre os 
delegados auxiliares, ou desse Gabinete ou dentre os delegados de 1.ª classe. 
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§ 4.º - So podem ser nomeados commissarios de policia os bachareis em direito de idoneidade 
moral e aptidão physica comprovadas. 
Os comissarios terão preferencia para as nomeações de delegados de policia de 4.ª classe. 

Artigo 32 - As primeiras nomeações effectuadas de accôrdo com esta lei, serão feitas, 
livremente, pelo governo. 
Artigo 33 - 0 chefe de policia poderá designar, em casos extraordinarios, os delegados de 1.ª 
classe e os commissarios de policia, para exercerem as suas attribuições em qualquer ponto do 
Estado. 
Artigo 34 - Os delegados de policia que se demmittirem de suas funcções poderão voltar á 
effectividade, requerendo nomeação para delegacia vaga da mesma classe em que por ultimo 
serviram, se já tiverem tido, pelo menos, dois annos de exercicios e bons serviços. 
Artigo 35 - Os delegados de policia terão direito a férias de 20 dias seguidos durante o anno 
civil. 
Artigo 36 - Todas as autorodades policiaes e seus auxiliares devem entrar em exercicio do seu 
seu cargo dentro de dez dias, contados da data de publicação do decreto de nomeação, 
prumoção ou remoção, ao Diario Official. 
Artigo 37 - Os delegados de policia deverão remetter; até o fim 31 de Janeiro se cada anno, á 
Directoria da Segurança Publica o quadro completo do movimento annual das respectivas 
delegacias, afim de servir de base á elaboração da estatisca policial do Estado. 
Artigo 38 - A Escola de Policia ficará annexa á Delegacia de Technica Policial e sob â 
direcção do respectivo delegado. 
Artigo 39 - Todas as custas e emolumentos em processo e actos dependentes de autoridades 
policiaes e dos funccionarios da Secretaria da Justiça e da Segurança Publica serão 
arrecadados em sello estadual e constituirão renda do Estado. 

§ unico - Essas custas e emolumentos serão arrecadados de accôrdo com a tabella annexa e 
com o Regimento de Custas que vigorar no Estado. 

Artigo 40 - As embarcações que se destinara a portos do Estado ficam isentas do pagamento 
de quaesquer emolumentos. 
Artigo 41 - Fica areado na directoria da Segurança Publica o cargo de dactylographo com 
vencimentos de terceiro escripturario. 
Artigo 42 - Ficam mantidos os cargos de subdele gados, supplentes e inspectores de 
quarteirão, nos termos da legislação em vigor. 
Artigo 43 - Fíicam ereados os cargos de escrivães das delegacias de 3.ª, 4.ª e 5.ª classes. 
Artigo 44 - Todo o serviço de experiencia da che fatura de policia será executado pela 
Directoria da Segurança Publica, que ficará immediatamente subordinada ao Chefe de Policia. 
Artigo 45 - Só haverá carcereiros nas cadeias das dele gacias de 2.ª,3.ª,4.ª e 5.ª classes. Nas 
cadeias das demais delegacias a funcção de carcereiro será desempenhada por um inferior ou 
praça do respectivo destacamento, mediante designação do delegado. 
Artigo 46 - Os vencimentos das autoridades e mais funccionarios de que trata a presente lei 
serão os da tabella annexa. 
Artigo 47 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando o Poder Executivo 
autorizado a abrir os necessarios creditos para a sua execução. 
Artigo 48 - Revogam-se as disposições em contrario. 
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Palacio do Governo do Estado de São Paulo, 30 de Dezembro de 1924. 
Carlos de Campos 
Bento Bueno 
Publicada na Secretaria da Justiça e da Segurança Publica, Directoria da Segurança Publica, 
aos 30 de Dezembro de 1924. - O directori, Augusto Leite. 
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APÊNDICE A - Transcrição dos principais trechos das entrevistas realizadas

Para cada entrevistado, foram realizadas quatro perguntas nucleares:

1 - Qual da essência da atividade pericial? Qual a sua razão de ser?

2 - Exerce-se hoje com excelência essa atividade? Quais são os entraves e os 

facilitadores?

3 - Cite três atributos/características dessa atividade.

4 - Você acha que a atividade forense aproxima-se ou confunde-se a) com a 

atividade policial, sendo esta definida como uma guerra contra o crime; b) com a atividade 

judicial, sendo esta definida como sendo o poder de dizer o Direito; c) ou com a atividade 

científica, sendo esta definidade como sendo uma atividade que, elabora hipótese sobre o 

mundo dos fatos e, através de um método científico bem definido, tenta validar ou refutar 

essas hipóteses.

Eventualmente, no curso da entrevista, outras perguntas foram formuladas. Estas 

serão transcritas no momento oportuno.

ENTREVISTADO 1

Pergunta 01: “Sem sombra de dúvida, a produção da prova material. (...) 

independente de estar dentro da polícia, fora da polícia ou em qualquer outro órgão, a função 

precípua do perito é a produção da prova pericial. Isso como princípio. Eu acho que nós temos 

um produto a entregar que é o laudo pericial. Todo nosso trabalho, seja a pesquisa de campo 

ou a pesquisa científica é voltada para esse produto. Nós temos que entregar o produto ao 

operador do Direito, seja ele o Delegado, o Promotor ou o próprio Juiz. O laudo pericial é 

aquele instrumento que vai delinear a tipificação e a materialidade de algum fato tipificado no 

Código Penal.”

Pergunta 02: “Eu acredito que não. Eu vejo que nós temos servidores bastantes 

capacitados, sem sombra de dúvida. Eu acho que poderíamos produzir muito mais.

Pergunta: Quais os fatores que nos levam a estar aquém do que podemos 

produzir?

“Baixo efetivo. A falta de um grupo de apoio. Com esse grupo o perito teria muito 

mais a desenvolver. Teria um trabalho muito mais substancial; teria como fazer pesquisas. 
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Hoje o gargalo da Criminalística é a falta de pessoal. Sempre foi um entrave, pois os 

delegados têm medo de que a perícia cresça muito e perder um segmento importante da 

atividade policial, que é a perícia. Se eles perdem esse controle, eles têm menos poder político  

e passam a ter menos poder de fogo para negociar verbas. O contraponto é que se a gente sai e 

começa a produzir e mostrar trabalho e ter um recurso específico para perícia, eu acredito que 

a gente cresce mais, porque podemos priorizar onde esses recursos serão aplicados. Para o  

governo é melhor mostrar viaturas e policiais nas ruas. Quando ele vê um milhão e meio para 

comprar um equipamento para o laboratório ele fala que com um milhão e meio ele compra 

quantas viaturas. Para a população do ponto de vista político é muito mais interessante.”

Pergunta 03: “A busca da verdade. Eu acho que a ciência em busca da verdade. 

Nossa função é baseada na ciência. O que aqueles vestígios materiais nos dizem, sem 

interferência emocional, sem interferência política, sem nada. Vincular a materialidade com a 

autoria, sem aquele campo de distorção que é a opinião pessoal. A perícia tem que buscar a 

verdade e ter como provar que essa é a verdade, seja ela produzida pelo perito A, B ou C. Não 

é um achismo ou uma questão de intepretação pessoa. A ciência é matemática e A mais B tem 

que dar C indenpendentemente do observador.”

Pergunta 04: “Eu acho que tem um hibridismo. Considerando que nós atuamos 

em uma área criminal cujo objetivo é fornecer um documento para o julgador, eu diria que n’s 

temos uma questão híbrida. Mas nós estamos muito mais próximos da ciência. Temos um 

forte vínculo com a academia, com um fim, que é voltado para a materialidade de um crime a 

a busca de uma autoria. A gente vai usar esse saber da academais buscando produzir essa 

prova para o judiciário. E o que a gente fala tem um hibridismo entre a academia, a ciência e a 

atividade judicial. Usamos uma fonte de saber da área acadêmica para aplicá-la. Acho que é 

um hibridismo entre academia de judicial.”
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ENTREVISTADO 2

Pergunta 01: “Em qualquer situação, no caso da perícia externa, é estabelecer, 

confirmar se houve um crime (...). Provar, estabelecer a sua dinâmica e se possível identificar 

o causador. Já no ambiente interno, apesar de já vir o crime consumado, nós temos que 

confirmar se ele realmente existiu e dentro das condições fornecer elementos concretos de 

quem cometeu esse crime.”

Pergunta 02: “Estamos muito distantes do nosso ápice, por vários fatores. 

Primeiro porque a nossa competência e capacidade estão bem acima do que nós podemos 

produzir, por questões estruturais, por questões físicas, de logística, de administração, que 

apesar de haver uma vontade de mudança, não tem condições. Muitos administradores 

queriam criar fatos relevantes, mas não houve condição. Para chegar ao ápice, precisamos de 

mais recursos humanos. Estrutura física e também uma mudança total de mentalidade. Muitos 

de nós cobramos e não fazemos e muitos de nós cobram para não fazer. Estamos muito 

distantes até pela nossa qualidade, cada vez maior.

Pergunta: “E quais são os facilitadores?”

“O que facilita nosso trabalho e que acho bom é a nossa autonomia. Temos 

autonomia de trabalho. Aqui nós só temos uma interferência quando o próprio perito solicita 

uma opinião. O grande facilitador é a autonomia do perito.”

Pergunta 03: “A independência leva a um bocado de coisas. Nós somos como 

pensadores. Nós não temos normas que nos prendem ao nosso trabalho. Nós temos normas 

técnicas; prerrogativas técnicas. Convicção técnica comprovada. Quando cheguei em 93 

fazíamos um tipo de perícia e hoje fazemos outra bem melhor. Estamos mais sólidos na parte 

técnica. A cada concurso entram mais capacitados.”

Pergunta 04: “Para mim está em tudo. Não porque somos policiais e estamos 

dentro da polícia (...). A nossa guerra é diferente. Nossa guerra é na ciência. Nós 

comprovamos com novas técnicas ou nós conseguimos gerar provas para que a polícia atue 

melhor, procure melhor e que a justiça tenha mais respaldo, maior qualidade para executar a 

função dela. Nós estamos em tudo. Nós somos da parte científica, temos que ser. Mas temos 

100



que ter a nossa Criminalística, um grupo bem forte específico para isso. Nós temos que ter um 

quadro sim de pesquisa e desenvolvimento, mas sabemos do que a polícia e a justiça 

precisam. Nós sabemos o que temos que procurar para provar; nós não estamos desatrelados 

de tudo isso. No fundo, somos policiais, porque participamos do inquérito; e um pouco juízes, 

porque participamos do processo final. Não podemos abrir mão, entretanto, da ciência.”
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ENTREVISTADO 3

Pergunta 01: (depois da pergunta proferida, o entrevistado exitou por algum 

tempo antes de responder, indicando bastante dúvida) “Seria (pausa)... É como se fosse...Eu 

gosto muito do termo que eles usam nos Estados Unidos: você é como se fosse uma 

testemunha dos fatos, mas uma testemunha em relação aos vestígios. Uma testemunha 

objetiva do que você encontra no local dos eventos. (o laudo) É a compilação do que 

conseguimos extrair desses fatos, dessa observação.”

Pergunta 02: “Não, longe disso. Acho que tem em algumas coisas que 

potencialmente facilitam. A estrutura física de ter as seções próximas é legal para você trocar 

conhecimento. Por outro lado, nós não temos uma gestão formal de conhecimento. Acho que 

falta de uma formalização de várias coisas aqui no instituto. A gente tem acesso a algumas 

tecnologias, a ferramentas, mas o dia a dia sobrecarrega a gente.”

Pergunta 03: “Objetividade é uma delas. A gente acaba lendo objetivamente os 

vestígios, a parte material. Difícil definir...”

Pergunta 04: “No meu ponto de vista, se eu fosse direcionar a perícia, eu diria a 

parte científica. Observar, fazer hipóteses, validar ou não. Eu acho que seria mais o papel da 

atividade forense do que a atividade policial ou judiciária.”
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ENTREVISTADO 4

Pergunta 01: “A perícia tem a função de fornecer os elementos comprobatórios 

do ocorrido, do que está sendo investigado, inquirido, perguntado. Nós podemos atender a 

diversos órgãos que buscam uma informação técnica de pessoas que tenham conhecimento na 

área para dar essa informação da maneira mais confiável possível, livre de qualquer pressão 

ou influência.”

Pergunta 02: “Nossa atividade necessita sempre de um estudo; tem que estar 

sempre atualizado para poder resolver os problemas que a cada dia estão mudando. A pessoa 

que trabalha com isso deve ser capaz de correr atrás de informação. A perícia tem que ter três 

pilares: não adianta fazer uma perícia maravilhosa que vá demorar três anos para um casa que 

requer uma resposta em um mês. O perito tem que ter a noção de que é um servidor público 

em geral, que não trabalha para o polícia ou justiça. Ele está inserido na polícia por uma 

questão de montagem. Ele tem que ter prazos e qualidade.”

Pergunta 04: “Sem dúvida nenhuma, longe da policial, a científica, mais a 

científica. A perícia tem que se basear em informações, métodos, que sejam já de 

consagração. Tem que ter um encadeamento normal de uma teoria. Tem que atender a uma 

metodologia científica para poder validar esses dados.”
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ENTREVISTADO 5

Pergunta 01: “Tendo o crime, você, usando a ciência, analisar aquele 

acontecimento e fornecer respostas para a justiça. Aquilo que for relevante para a justiça 

caminhar.”

Pergunta 02: “Atrapalha o fato da demanda ser muito grande. Ás vezes você tem 

que abrir mão de algumas ferramentas que você poderia usar para reforçar e você ainda está 

fazendo o seu feijão com arroz.”

Pergunta: “Você enxerga alguns facilitadores para o desenvolvimento da 

atividade? “

“O aumento de quadro ajudaria. Algumas pessoas questionam o fato de estarmos 

dentro da polícia. Embora ela estar (a Criminalística) no âmbito do inquérito, ela é 

constantemente demandada fora, ou seja, saindo ou não existem algumas respostas que devem 

ser dadas de imediato.”

Pergunta 03: “Primeiro: conhecimento técnico. Segundo: objetividade. E outra: a 

linguagem tem que ser muito boa. Você tem que ter conhecimento técnico, mas por outro lado 

o nosso cliente, ele tem que ser satisfeito do ponto de vista que você tem que ter a arte de 

fazer de forma acessível aquilo que você quer mostrar.”

Pergunta: “Quem seriam nossos clientes”

“Seriam todos aqueles que vão operar o Direito e serão satisfeitos pelo nosso 

trabalho: a parte, o juiz, o promotor. O nosso trabalho, apesar de estarmos no âmbito da 

polícia, nossa resposta tem que atender a todo mundo: réu, acusação, quem julga, jurados...O 

nosso compromisso é a busca da verdade material. Eu não tenho que dar a resposta que o juiz, 

o advogado da parte quer ouvir. Eu sou um tradutor do vestígio para o processo. Não me 

interessa a quem vai agradar.”

Pergunta 04: “Embora ela esteja numa intersecção, a predominância é científica-

jurídica. As tuas respostas fojem do âmbito policial. Ela não se confunde com as três. Elas 

está permeando as três. Ela fornece e se alimenta de tudo, mas ela não é exclusivamente 
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jurídica, mas é essencialmente científica. O sustentáculo dela é a ciência. Eu não estou preso à 

função policial. Quando da natureza diz ‘não’, não cabe mais recurso.”
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ENTREVISTADO 6

Pergunta 01: “Possibilitar a análise e interpretação do vestígio material, para 

esclarecer fatos relacionados a crimes, usando a ciência.”

Pergunta: “Quais são os nosso clientes?”

“O cliente é a justiça. Não o juiz, a justiça.”

Pergunta 02: “Falta de métodos bem definidos, da mentalidade, da cultura do uso 

da ciência. É a aplicação do conhecimento científico...Quanto aos facilitadores, a gente tem 

uma razoável autonomia no serviço. Essa é a única vantagem que a gente tem.”

Pergunta 03: “Método científico, idoneidade na coleta do vestígio e necessidade 

de ter recurso, infraestrutura.”

Pergunta 04: “Um: coibir o crime, buscando a justiça, usando a ciência. É uma 

mistura dos três, não tem como separar. Eu vejo os três, os três aspectos são inerentes à 

atividade.”
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ENTREVISTADO 7

Pergunta 01: “Nós somos, primeiro, auxiliares do juiz, pois já que ele não pode 

se deslocar ao local, nós vamos retratar o local para ele. Além de retratar, nós vamos visar 

conhecimentos técnicos, para tentar reconstituir o que aconteceu ali, dando os elementos 

necessários para ele fazer o julgamento dele.”

Pergunta 02: “Acho sim. O que é importante, a nossa formação é importante. 

Mas além disso, a troca de experiência. Essa relação que existe entre os peritos, interesse de 

melhorar e passar um para outro os casos semelhantes, essa união do grupo, que deveria ser 

mantida. Temos perdido essa experiência, até mesmo para não ter a quem passar. E um banco 

de dados. Cadê os modelos? Cadê o que a gente tinha?”

Pergunta 03: “Primeiro é a honestidade. Conhecimento técnico, e a vontade 

mesmo de fazer um bom trabalho, essa busca, esse comprometimento com o trabalho.”

Pergunta 04: “Olha, policial não acho que seja. Eu acho que a gente dá base para 

a investigação. A gente dá elementos para o delegado. Mas de jeito nenhum nossa atividade é 

policial. O nosso objetivo é trazer elementos para o julgamento, para o juiz, para ele poder 

buscar a verdade real. Mas para isso, nós temos que ter esse lado científico. É verdade que 

não tem tanta ciência na maioria dos locais, é mais uma constatação, uma descrição do local. 

Estaria no meio desses dois (jurídico e policial).”
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ENTREVISTADO 8

Pergunta 01: “Na verdade, é para que possamos fazer uma análise técnica e 

científica da prova material.”

Pergunta 02: “Com excelência, não. Eu acho que a gente tem essa visão de 

estarmos inseridos no contexto policial, e a nossa linguagem é absolutamente distinta desse 

contexto. Ela é técnica, é científica, e a gente lida com esse meio policial com uma certa 

conotação jurídica. Essa diferença de linguagem e abordagem desse prova acaba que as 

nossas necessidades nunca são muito bem avaliadas pelos gestores. A gente tem dificuldade 

de equipamentos, de reposição de pessoal e de logística em função disso.”

Pergunta 03: “Eu acho que independente do tipo de perícia que nós fazemos, eu 

acho que o perito ele tem que ter uma capacidade de análise. Ele tem que ter uma capacidade 

de síntese. Ele tem que saber fazer a leitura do que ele está analisando. Depois, ele tem que 

saber sintetizar, isso de uma forma muito clara. E acho que o perito também tem que 

contextualizar.”

Pergunta 04: “Interessante essa pergunta. Por a gente ter uma linguagem técnica 

e científica, mas não é uma análise (...). Se você der para um PHD da UnB a análise de um 

vestígio, ele vai se perder. Embora a gente tenha uma linguagem científica, embora nosso 

trabalho...nesse sentido ele é policial. Uma perícia bem feita ela identifica o modo, o autor. 

Ela de certa forma trabalha no sentido de diminuir a criminalidade. A gente está dentro do 

contexto legal também. Então eu acho que nós, a gente seria um círculo de pega um 

pouquinho de cada. Seria uma intersecção disso ai. Ela tem uma identidade própria, mas ela 

permeia esses universos. A nossa polícia é uma polícia deformada, no sentido mais fidedigno 

da função policial. A gente tem momento que tem essa função também. Seria mais ou menos 

assim: eu tenho três círculos e eles não se tocam. Nós somos um meio e a gente permeia isso 

muito bem. A gente tem uma linguagem bem distinta, isso é muito claro, mas a gente transita 

nesses três mundos.”
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ENTREVISTADO 9

Pergunta 01: “Atuar diretamente na produção da prova técnica e dessa maneira 

dar uma contribuição para todos os órgãos que de alguma forma administram a justiça. 

Produzir prova técnica, na busca de uma verdade, ou de uma realidade, não de uma 

condenação.”

Pergunta: Quem são nossos clientes?

“Eu acho que existem clientes em diferentes momentos. Você tem o cliente na 

fase de inquérito, que é uma fase inicial, onde a prova técnica pode ser útil até para uma 

confrontação com a prova testemunhal que está sendo produzida ali. E você tem um cliente 

em um momento seguinte, que é o promotor(...), e outros clientes que podem se valer da 

prova técnica com outras finalidades, como por exemplo o assistente técnico, o advogado de 

defesa...”

Pergunta 02: “Nós temos muitas dificuldades, mas nada que chegue a impedir a 

produção da prova. Temos alguns entraves a vencer para melhorar a forma como essa prova é 

produzida. O primeiro é estrutural. Diz respeito à própria vinculação que os órgãos de perícia 

tem com os órgãos policiais, Isso passa também por uma falta de uniformidade. Não há uma 

federalização dos órgãos de perícia, o que significa que aprova técnica produzida por um ente 

de perícia difere completamente de outro. Temos dificuldades materiais. Eu falo dificuldade 

na minha realidade. Mas por conhecer outras realidades, existem situações muito mais 

precárias do que a nossa. E a falta de recursos não está restrita a estados ricos ou pobres. Está 

vinculada à capacidade de atendimento que um órgão possa ter em relação aos seus órgãos de 

perícia. Eu, por exemplo, sou crítico em relação a um fenômeno que tem ocorrido no Brasil. 

Para nenhum de nós é novidade dizer que a justiça no nosso país é elitista. Ela seguramente 

privilegia as pessoas que tem mais recursos. Onde esse fenômeno pode atingir a perícia? E eu 

te digo: já atingiu. A perícia é ou foi a última fronteira do processo de elitização observados 

em outros âmbitos da justiça. Hoje você já tem estados que estão criando núcleos de perícia 

diferenciados. São Paulo foi o precursor, lotando peritos junto às Delegacias de Homicídios e 

deixando ao perito que vai fazer o atendimento geral muito menos recursos. Ou seja, você tem 

o perito classe A, a perícia classe A e a perícia classe B. O Rio de Janeiro tem adotado esse 

mesmo esquema. Essa equipe vai atender os crimes na zona sul ou os crimes do morro?” Você 
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também tem problemas políticos. Temos ainda dificuldades na questão da uniformidade de 

procedimentos, em decorrência da desigualdade que existe entre os entes federativos. Você 

tem abismos que separam a perícia de uma capital de um estado de uma perícia feita no 

interior, isso se tiver perícia. Há um abismo quando você fala da perícia do colega clínico 

geral e do colega especialista.”

Pergunta 03: “Uma característica desejada seria a constante evolução, e ai a 

gente pudesse usar a palavra..não ‘pesquisa’, mas capacitação mesmo. A perícia mais do que 

outra atividade correlata, ela é uma das atividades que jamais vai poder abrir mão da 

constante capacitação, porque os crimes mudam, o modus operandi muda, a maneira de ver os 

vestígios muda. O outro, que é inerente à função, e que não é exclusivo nosso, é a questão 

ética. E dentro da ética você tem valores como a imparcialidade. Por mais que achemos que 

isso é automático, não é. A imparcialidade para a perícia existe até quando passamos a criticar 

procedimentos que consideramos naturais. É preciso que repensemos algumas coisas. Qual 

realmente a nossa função? Por mais que ela se confunda, ela não é acusatória. E de vez em 

quando retirar esse ranso de um perito tradicional que vem de uma época de vinculação com 

órgãos policiais repressores, ligados a uma ditadura, não é tão simples. É por romper com um 

momento em que a perícia servia por ter essa vinculação com o Estado, o que já não existe. 

Isso precisa ser formado na cabeça do perito, quando ele entra.”

Pergunta 04: “Acho que nós temos os três vieses. Agora, se eu tivesse que 

escolher, acho que a nossa maior contribuição é o viés jurídico.”

Pergunta: “A atividade forense se confunde com uma dessas atividades? Tem 

identidade própria?” 

“Não é que se confunde. Há uma área de intersecção com as três. Se vc me 

perguntasse quanto à vinculação, ele teria que estar fora das três. A perícia não deve estar 

ligada a quem investiga, a quem acusa, nem a quem julga.”
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ENTREVISTADO 10

Pergunta 01: “Isso a gente foi doutrinado, naquela coisa da materialização do 

fato, que é trabalhar vestígios. Aí estou falando mais voltado para a externa. Na questão 

interna...Ela é um meio de todo aquele conjunto probatório, onde você tenta materializar o 

fato. Alinhar os vestígios e dar um posicionamento em relação a isso. Mas para que isso? É 

um meio para a autoridade policial. Na linha direta, a Criminalística agiria para subsidiar o 

investigador com informações.”

Pergunta 02: “Aí precisa de um preâmbulo. Eu peguei a Criminalística em 

determinado momento histórico, dos peritos calça-curtas, modificando um pouco a visão, uma  

visão um pouco mais científica do que aquela geração anterior que queria ser mais braçal, mas 

que é de muita valia. Muitas vezes o empecilho é na origem. Se o delegado necessita da gente, 

um dos empecilhos é o delegado não saber o que quer. É o delegado querendo obedecer o que 

tem no código. Tem que ter perícia, sem saber o que quer. Não vou falar de parte material. O 

perito tem que exercer sua atividade sem depender muito de outras coisas, a não ser seu 

conhecimento. Sempre fui a minha vida toda meio arredio a equipamento, de usar muita 

tecnologia para dar parecer sobre alguma coisa. Antes de pensar no auxílio, o perito tem que 

analisar o que ele tem na mão. A tecnologia seria um facilitador se fôssemos falar 

administrativamente, toda a conjuntura do servição público é viciada, no sentido de empurrar 

com a barriga. Especificamente em relação ao IC, eu venho dizendo que administrativamente 

são vários ICs. Não se pensa a instituição. Sempre achei isso um empecilho. Em cada 

unidade, depende muito do corpo que esteja naquela unidade. As coisa são muito pessoais. O 

modo como foi criado o IC inicialmente foi familiar, uma instituição pequena. Ao passar dos 

anos, a instituição foi crescendo, mas o entrosamento não acompanhou. E até hoje perdura 

isso. Temos pequenos ICs em cada seção. Isso eu acho um empecilho administrativamente 

falando. Foi por causa do modo, da concepção do Instituto de Criminalística. Essa coisa de 

divisão entre perícias externas e internas poderia ser administrativamente, mas não técnico. 

Não se fez isso ao longo dos anos, pois a justificativa é que teríamos que formar especialistas. 

Eu acho isso outro empecilho. Nós somos profissionais pagos para sermos Peritos Criminais, 

e não especialistas. Aquele que se interessar por alguma área, a estrutura organizacional 
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deveria pinçar essa pessoa e fazer com que ela desenvolva. Mas a gente tem que tomar 

cuidado. Temos que olhar o lado pericial, pé no chão.”

Pergunta 03: “O que o perito tem que ter: racioncínio lógico, detalhista e 

objetividade.”

Pergunta 04: “Acho que é a última. É um híbrido, mas muito mais científico, no 

sentido de ter conhecimento, aplicar, fornecer respostas no bojo das questões criminais. Nós 

estamos inseridos, seja no judiciário ou polícia civil. Podemos servir os dois 

concomitantemente.”
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ENTREVISTADO 11

Pergunta 01: “É emitir uma opinião qualificada de um fato que se insere no 

âmbito criminal. O outro é levantar as informações, congelar elas no tempo e no espaço, para 

que isso possa ser discutido no contraditório.”

Pergunta: “Quais seriam os clientes da atividade forense?”

“De forma imediata, o delegado e o juiz. Indiretamente, a sociedade como um 

todo, porque no processo penal o interesse é da defesa pública.”

Pergunta 02: “Não. Eu acho que a gente é lento. Precisamos passar a informação 

para frente mais rápido. Somos lentos por vários motivos. Há um deficit de gestão muito 

grande. Alguns problemas são gerados de fora para dentro, mas outros são aqui de dentro 

mesmo. A gente podia se organizar melhor, já que temos um autonomia relativa. Basicamente, 

o IC não descobriu Henry Ford. Cada perito é um artista como era o músico que fazia a sua  

própria flauta. A gente não tem divisão de trabalho, não tem particionamento de 

procedimentos em etapas.”

Pergunta 03: “Com certeza, conhecimento, foco...E responsabilidade. A gente 

carrega para o processo a responsabilidade de estar decidindo a vida de alguém. Tem um peso 

nisso.”

Pergunta 04: “Essa pergunta me fez lembrar um filósofo do Direito chamado 

Miguel Reale. Ele fala que (o Direito é dividido) fato, valor e norma. A gente se aproxima dos 

fatos, mas a gente não pode esquecer que estamos estudando os fatos conforme a norma e, ao 

fazer isso, ele está colocando os nossos valores, os valores da sociedade. Dar informação 

rápida é útil para a polícia. A polícia repressiva. A gente tem de fato, ou deveria ter um papel 

mais importante em termos de utilidade nisso. Quando estamos passando informações que 

vão permitir o contraditório, claramente a gente tá se aproximando da atividade jurisdicional. 

Mas a gente usa, em alguns lugares mais, em outros menos, a gente usa essa questão do 

conhecimento científico, mas eu acho que o nosso conhecimento é ciência aplicada. 

Eventualmente até preciso desenvolver ciência, mas o nosso principal trabalho não é bem 

desenvolver. É usar mesmo. Por em uso para prestar serviço, para a polícia e para a justiça.”
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ENTREVISTADO 12

Pergunta 01: “Na minha opinião, para gerar prova de algum crime. Materializar o 

crime para responsabilizar alguém ou verificar a dinâmica e ver o que aconteceu. Na 

realidade, qual é o fato real que gerou determinado crime ou delito. Aí o perito entra para 

materializar isso, analisar, averiguar.”

Pergunta: “Para quem?”

“Para o juiz, para o judiciário.”

Pergunta 02: “Não, não acho. Bem, depende da área. Na minha visão, o que falta 

é uma metodologia científica realmente robusta. Algo assim que seja preto no branco. O que o 

perito está falando tem base científica, ele não vai ser constestado. Muito do que se faz hoje 

no Brasil ele depende da fé pública e os peritos acham que...eles se acham deuses e falam o 

que querem. Falta metodologia científica em todas as áreas. Outro ponto é que tem que se 

melhorar a cadeia de custódia. A cadeia de custódia é fundamental para futuramente não ter a 

prova contestada. O que com certeza vai facilitar é o desenvolvimento de tecnologias da 

informação. Vamos criar mecanismos automáticos para livrar o retrabalho, algum trabalho 

mecânico que o perito desenvolve hoje. Para mim é fundamental novas tecnologias, 

automatização de processo. Outro facilitador é a mudança de mentalidade. Talvez isso já 

venha com a renovação do quadro, de pessoas. Existe muito para automatizar esses processos 

de trabalho. Tem muitos peritos antigos que não tem essa visão. Talvez o outro pilar seja essa 

parte de pessoal. Temos que trabalhar a motivação, essa parte de pessoas.”

Pergunta 03: “Inteligência aliada à memória. Um coisa muito importante eu acho 

que...é o detalhe. Ele tem que tratar a coisa com detalhe, minuciosamente, sem preciosismos. 

Talvez o terceiro atributo seja a busca de conhecimento. O perito criminal, como a base é 

científica, ele tem a todo momento que buscar isso, porque a ciência não para.”

Pergunta 04: “Realmente achei que a pergunta anterior era a mais difícil. Essa 

daí é um pouco...A minha sincera opinião é que a gente não consegue distinguir, não consegue 

criar limites tão definidos para separar nessas três esferas. Nós trabalhamos numa intersecção 

dessas três esferas. A pergunta, na verdade, tem que ser a seguinte: nós tendemos para qual 
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das esferas mais do que as outras? Nós estamos propensos a uma. Temos um lado policial, 

mas esse é o menor de todos. A tarefa do Direito é impor ordem. Nós vamos exercer essa 

tarefa, mas buscando a verdade real, criando as provas para que o judiciário consiga resolver 

melhor esse problema. Nós nos aproximamos do judiciário mais do que da polícia. No 

entanto, temos que fazer com base científica. Talvez a base científica não seja uma terceira 

esfera. Seja a base de tudo. Eu tenderia à esfera do judiciário.”

115



ENTREVISTADO 13

Pergunta 01: “Redigir o laudo pericial. A finalidade da Criminalística é escrever 

o laudo. É descrever o corpo de delito e esclarecer qualquer ponto que o perito achar 

interessante. É concluir em relação ao que foi analisado, foi constatado e analisado em 

exames de laboratório; e fazer uma conclusão em relação ao crime, tentando, responder às 

perguntas: quem? como? onde? porquê? Fazer uma descrição mais objetiva possível.

Pergunta: “Para quem vai essa peça? Quem é o nosso cliente?”

“Nosso cliente maior é a justiça.”

Pergunta 02: “Com excelência não. A gente busca excelência. O maior 

dificultador é a falta de pessoal. Por conta da falta de pessoal não conseguimos pensar nos 

processos. Temo também problemas com a cadeia de custódia (...). Aquilo que a gente analisa, 

analisa bem. Podemos melhorar protocolos.”

Pergunta 03: (o entrevistado mostrou muita exitação) “Ter liberdade para você 

trabalhar seu vestígio e seu local. Tranquilidade e liberdade para trabalhar. Não estar sob 

influências externas: população, imprensa, governo. A questão da idoneidade do perito, da 

prova, do laudo. A credibilidade do nosso trabalho. Nosso trabalho busca a verdade. Não tem 

que ter influências externas.”

Pergunta 04: “Totalmente o terceiro. Ela é uma atividade científica. Para cada 

laudo que você faz, aquilo é uma tese, um projeto de pesquisa. Ele tem que ter todos aqueles 

requisitos mínimos de validação. É uma aividade científica, não tem como. Se aquilo vai ser 

utilizado pela polícia ou pela justiça...”
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ENTREVISTADO 14

Pergunta 01: “O atendimento ao local do crime(...). A necessidade de pronto 

atendimento à cena do crime é a prioridade da atividade pericial. E a atividade interna não é 

só suporte a esse levantamento de local, mas a tudo que decorre dessa cena de crime.”

Pergunta 02: “Não. Eu penso que nesses 21 anos de perícia, nós nunca 

oferecemos um serviço de excelência. Porque há uma deficiência na gestão da Criminalística 

por parte da administração da polícia. Nós somos subservientes a ela. Nós não temos 

autonomia para suprir as necessidades preementes: insumos, concurso...A falta de autonomia 

é determinante para a nossa incapacidade para exercer um serviço de excelência. Eu penso 

que o caminho é termos uma autonomia financeira nesse contexto de polícia, ou estarmos fora 

da polícia.”

Pergunta 03: “É inerente à atividade policial. Nós estamos inseridos dentro do 

contexto da polícia. E a nossa atuação é convergente e em conjunto com outras categorias 

policiais, em termos de atuação. As incertezas, a insegurança, o risco de vida, isso é inerente. 

O que nos diferencia é a responsabilidade que nos é atribuído com exclusividade sobre o 

elemento mais importante na investigação, que é o vestígio.”

Pergunta 04: “Nossa atividade é precipuamente uma atividade policial/

jurisdicional. Nós não somos, podemos até ser provedores de informação, decorrente da 

casuística. Nós somos essencialmente pragmáticos. À luz da ciência e do conhecimento que 

eu detenho e que me é oferecido, eu me manifesto sobre um vestígio, o que é determinante 

para que a justiça seja efetivada, e consequentemente a repressão e o combate ao crime, que é 

o objetivo final. Não há como desenvolver minha atividade sem que seja à luz da ciência...”
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ENTREVISTADO 15

Pergunta 01: “Você tem que encontrar a verdade, independente se agrade ou 

desagrade qualquer pessoa. Nossa função é a busca da verdade, tentar demonstrar a verdade 

num júri para punir ou absolver. Demonstrar para o juiz e a sociedade (essa verdade).”

Pergunta 02: “A primeira coisa que em pensei foi a falta de conhecimento do que 

você realmente quer, tanto do juiz, do delegado...Essa falta de interação. As partes não 

conversam. Você não sabe o que é importante para a pessoa. Estou falando do laudo...Essa 

falta de interação eu acho que dificulta. De certa forma, a independência facilita.”

Pergunta 03: “A independência eu acho que é um atributo. Pergunta aberta é 

muito difícil...Ser voltado para a ciência, mas agente não está muito...A gente está meio 

descritivo só. (...) Compromisso com a verdade, voltado para a ciência. E é uma atividade 

desgastante, do ponto de vista físico e emocional. Você está sempre apreensivo, olhando para 

todos os lados, tem que estar atento, no local, focado, sem deixar escapar nada...”

Pergunta: “Você acha que a perícia é seletiva? Há procedimentos diferente a 

depender do local?”

“E acho que não é a intenção dos peritos, mas acaba, sendo. No caso do Terraço 

Shopping (um homicídio em um estabelecimento comercial em uma área nobre de Brasília) o 

pessoal estava na Ceilândia (cidade satélite do Distrito Federal) e pediram para eles voltarem 

para atender esse local. Porquê? Os peritos acharam ruim, mas obedeceram ordens. Eu acho 

que se fosse no Lago Sul (bairro nobre de Brasília) também mandariam voltar.”

Pergunta 04: “O que é ou o que eu gostaria que fosse? Eu acho que hoje estaria 

mais entre policial e judicial. Às vezes funciona mais como auxiliar da investigação às vezes 

para determinar mesmo se foi um homicídio. Mas eu acho que deveria ser mais científica. Eu 

acho que tem uma identidade própria, misturando um pouco das três. É uma coisa diferente, é 

um pouco das três.”
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ENTREVISTADO 16

Pergunta 01: “Resumidamente a produção de provas para serem usadas 

principalmente no processo judicial, infelizmente menos na investigação policial e mais no 

processo judicial, pelo menos na minha experiência nas externas.”

Pergunta: “Porque ‘infelizmente’?”

“Eu acho que deveria ser mais integrado com a polícia. Na externa eu sentia falta. 

Acaba (a atividade) ficando mais desvinculada da polícia e até mesmo por isso a polícia não 

dá tanta importância para o trabalho.”

Pergunta: “Quem são os nossos clientes?”

“Justiça, certamente. O Ministério Público; a própria defesa do acusado... O laudo 

pericial muitas vezes embasa a defesa também, e a polícia. Mas acho que pecamos no 

relacionamento com a própria polícia.”

Pergunta 02: “Eu acho que com excelência não, mas eu acho que em várias áreas 

nós exercemos bem. Mas nós temos uma série de limitações, tanto de pessoal, equipamentos, 

instalações físicas que são absolutamente absurdas. Eu acho que nas interna é menos ruim. É 

aquele princípio do serviço público: quanto mais longe do centro de decisões, pior.

Há um problema de falta de pessoal, mas há também um problema de cultura que 

para mim é muito sério no Instituto de Criminalística e na polícia, que é de não estimular o 

bom comportamento, e não punir o mau comportamento. Aí você tem o problema de pessoal 

mal aproveitado e com baixa produtividade. O cara que trabalha é punido por isso, fazendo o 

trabalho de quem não trabalha. O sistema de estímulos é muito mal elaborado. Aqui há uma 

cultura de não cortar na própria carne, não punir o perito nunca.”

Pergunta 03: “Uma atividade que envolve ciência; de grande responsabilidade e 

é uma atividade de muita observação. A experiência e a observação vão construindo sua 

formação como perito. Por mais que você seja um excelente acadêmico, você vai ter um 

período muito grande para se tornar um bom perito.”

Pergunta 04: “Eu acho que a proporção disso vai variar muito de seção para 

seção dentro da Criminalística. O laudo pericial é mais próximo do mundo jurídico. O pessoal 
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das externas convive um pouco mais com essa realidade policial. Mas eu acho que estamos 

mais próximos do mundo jurídico. A parte científica é para onde deveríamos caminhar mais. 

Com exceção de algumas seção, eu acho que ainda fazemos pouca ciência. Acaba sendo 

muito empirismo e pouco método científico.”
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ENTREVISTADO 17

Pergunta 01: “Eu acredito que seja a elucidação de crimes. Enxergar os vestígios 

na cena do crime e transformar isso em prova material”.

Pergunta 02: “Não, porque falta um investimento maior em nosso trabalho, 

principalmente na parte científica. A gente precisa de mais pesquisas, de mais tempo de 

estudo. Um laudo não é só um mero laudo, mas é um estudo que nós fazemos. Por trás disso 

tudo está a ciência. Claro que tem a questão administrativa, a questão policial, a gente está na 

rua, precisa de treinamento, que não tem. Capacitação de pessoal, aumento de quadro (de 

pessoal), equipamentos, curso...”

Pergunta 03: “Trabalho com a prova material, primordial. A gente não trabalha 

com coisa abstrata. É uma atividade de estudo. O laudo é um estudo. Terceiro, é a base 

científica mesmo.”

Pergunta 04: “É difícil. Eu acho que atividade forense ele é parte dessas três 

vertentes. Ela é quadjuvante nesse processo de guerra contra o crime na atividade policial, 

porque o laudo pericial, que é o nosso objetivo maior aqui, ele ajuda tando o delegado, o 

investigador e até chegar lá no juiz. Aí já chega nessa questão da atividade judicial também. O 

juiz, às vezes, só baseado na prova material, ele pode absolver ou condenar o réu. Então eu 

acho que ela é quadjuvante na atividade policial, é judicial e é, principalmente, na atividade 

científica, porque sem a ciência a gente não consegue dizer nada aqui. Sem as bases da 

ciência... A gente não fala nada baseado no senso comum.”
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ENTREVISTADO 18

Pergunta 01: “Eu acho que peguei uma frase que foi dita no nosso curso de 

formação, que é ‘a nossa função é levar ao juiz o relatório do crime’. Sermos os olhos do juiz, 

para poder, com essa nossa visão, ele julgar melhor, interpretar melhor. Para ele não ficar só 

em outras provas testemunhais, e sim o que aconteceu no local do crime.”

Pergunta 02: “A gente exerce, mas para ser com excelência faltam só os recursos. 

Recursos humanos e materiais para fazermos um trabalho menos braçal.”

Pergunta 03: “Imparcialidade, alguma coisa ligado à ciência e...(não conseguiu 

responder.)”

Pergunta 04: “Complicado isso aí, né? Eu acho que é mais essa aí do judiciário 

mesmo. Se tivesse mais pessoal atuando, essa proximidade entre a perícia e a polícia seria 

bem maior. Estamos ficando só com o judiciário mesmo, levando o que aconteceu, sendo 

imparcial. Eu acho que é científica e judicial.”
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ENTREVISTADO 19

Pergunta 01: “Para materializar a infração penal. Nossa função é dar autoria e 

materialidade. O judiciário fica com a parte de julgar, a polícia de investigar e o exame quem 

materializa somos nós.”

Pergunta 02: “Não. Hoje principalmente, pegando a Morte Violenta (Seção de 

Crimes Contra a Pessoa), é a falta de pessoal. Com a falta de pessoal você acaba tendo a falta 

de tempo. Principalmente pessoal, depois material.”

Pergunta 03: “É uma área que depende muito da parte científica. E ai, você 

perguntando o que dificulta muito aqui no Instituto de Criminalística, a gente não tem tempo 

para pegar essa parte científica. Ela é uma atividade que é de suma importância. O judiciário 

fica engessado em uma situação ou outra onde não tem um laudo nosso. E acho que é uma 

atividade extremamente técnica, que não pode ser exercida por qualquer um.”

Pergunta 04: “Eu acho que está relacionado com tudo que você falou. Porque, 

primeiro, ela se aproxima da parte técnica. Para você chegar às conclusões, você precisa de 

um embasamento técnico. Em relação à polícia, a função é investigar, e parte da investigação 

é feita com a nossa ajuda. A investigação muitas vezes é embasada na análise técnica do 

perito. E o judiciário, por sua vez, vai jugar com base na investigação, que por sua vez foi 

feita com a nossa ajuda. Mas (a atividade forense) não se confunde com nehuma delas.”

123



ENTREVISTADO 20

Pergunta 01: “Fornecer elementos para o judiciário, advogados, Ministério 

Público. Formar a convicção da ocorrência de um crime ou não.”

Pergunta 02: “Não. Na parte do objetivo, não sei como nossos laudos estão sendo 

recepcionados. A gente poderia ter um retorno. (Como dificultador) Eu acho que é a falta de 

pessoal. Não só para local, mas gente para desenvolver a parte científica, de estudos, de como 

fazer melhor uma perícia, outros métodos, estudos lá de fora.”

Pergunta 03: “Tem que ser observador, bom observador. Experiência, muita 

experiência em locais.”

Pergunta 04: “Eu acho que fica mais perto do poder de dizer o direito. Primeiro 

essa (atividade científica); depois a outra (jurídica).”
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ENTREVISTADO 21

Pergunta 01: “Para auxiliar a justiça, o processo judicial basicamente, porque o 

objetivo não é unicamente uma investigação policial(...). O objetivo pericial é o auxílio à 

justiça.”

Pergunta: “Mas o oficial de justiça também é um auxiliar da justiça. O que nos 

diferencia dele?”

“Nosso produto final, nosso trabalho. Ele está dentro do processo. É diferente de 

um diretor de secretaria, que emite opiniões às vezes; ou de um oficial de justiça.”

Pergunta 02: “Com excelência é complicado. De um modo geral, os peritos aqui 

do DF fazem o possível para se aproximarem desse ideal. As limitações, na maioria das vezes, 

são de recursos físicos ou tempo.”

Pergunta 03: “A principal é a imparcialidade. Outro aspecto importante é o 

caráter técnico-científico. O terceiro é uma qualidade no mundo jurídico: ele (o exame 

pericial) não é repetido. Uma vez que ele é feito, ele é eterno naquele processo.”

Pergunta 04: “O nosso trabalho propriamente dita está muito mais próximo do 

que é feito em universidades, até pela própria formação acadêmica e objeto do nosso trabalho, 

que é em cima de um vestígio material, obtendo informações, usando uma metodologia 

científica. Nesse aspecto, aproxima-se muito mais da pesquisa aplicada. Entretanto, o produto 

final, que é o nosso laudo, ele está muito mais ligado a essa área de combate à impunidade.”
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ENTREVISTADO 22

Pergunta 01: “Olha, eu gostaria de dizer que a gente existe para solucionar as 

coisas, mas acho que a gente existe para descrever local.”

Pergunta: “Então o que deveria ser?”

“Deveríamos solucionar as coisas. Solucionar o crime. Autoria, dinâmica...”

Pergunta 02: “Acho que a parte descritiva sim. O que deveríamos fazer é que 

está faltando. Falta banco de dados. Por exemplo, um banco de dados de balística. Na verdade 

a gente não consegue chegar em nada. Quem faz a investigação de verdade é a delegacia.”

Pergunta 03: (muita exitação ao responder) “É uma atividade que envolve 

descrição. Seja de cena de crime seja de outra coisa.”

Pergunta 04: “Seria uma atividade científica. Mais próximo da atividade 

científica. Tem as características da atividade científica. Não sei se podemos dizer que se 

relaciona com a atividade policial, de combate ao crime. O nosso trabalho é analisar os 

vestígios do local. A gente não investiga, não vai atrás de autoria, de nada. Nosso trabalho é 

mais científico mesmo nesse aspecto.”
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APÊNDICE B - Perfil dos Peritos Criminais entrevistados

Identificação Tempo de 
atividade 

forense (anos)

Idade Seções onde trabalhou 
(externa/interna)

Formação 
acadêmica

Ocupa cargo 
de direção

1 20 46 externa Contabilidade 
e Direito

sim

2 20 50 externa Engenheiro 
Eletricista

sim

3 4 44 interna Engenheiro 
Eletricista

não

4 20 47 interna/externa Engenheiro 
Eletricista 

Engenheiro 
Civil

não

5 20 48 interna/externa Engenheiro 
Eletricista e 

Direito

não

6 20 47 externa/interna Engenheiro 
Civil e Direito

não

7 20 52 externa/interna Engenheiro 
Civil e Direito

não

8 20 53 externa/interna Físico não

9 20 47 externa/interna Geólogo não

10 28 54 externa/interna Engenheiro 
Mecânico

não

11 11 41 externa Engenheiro 
Eletricista e 

Direito

não

12 4 39 externa Físico sim

13 20 46 interna Geólogo sim

14 20 48 externa/interna Químico não

15 4 30 externa Odontólogo não

16 4 31 interna Químico não

17 4 27 externa Físico não

18 4 33 externa Agrônomo não

19 11 39 externa Engenheiro 
Civil

não
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Identificação Tempo de 
atividade 

forense (anos)

Idade Seções onde trabalhou 
(externa/interna)

Formação 
acadêmica

Ocupa cargo 
de direção

20 20 47 interna Biólogo sim

21 4 35 externa Biomedicina não
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