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Os determinantes da violência policial: uma análise dos homicídios causados por 
policiais no Brasil 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa discutir os fatores que determinam a violência policial. Para 

tanto, são estudados os homicídios causados por policiais. A hipótese colocada é a 

de que há uma relação entre a orientação política dos Governadores dos Estados e 
a qualidade institucional das polícias e o número de homicídios causados 

anualmente por policiais em cada Estado. A base teórica visa definir um ciclo 

esquemático onde se relacionam os conceitos do monopólio do uso da força e a 

violência policial. A ideia é a de que esses dois conceitos são mantém uma relação 

de gênese e fonte de sustentação. No entanto, de forma a se aprofundar a 

discussão, são trabalhados conceitos intermediários que irão influir nessa relação, 
quais sejam, abordagem histórica, militarismo, direitos humanos, mandato policial, 
poder de polícia, relação entre polícia e sociedade e questões sociais. Como o 

estudo se foca em homicídios causados por policiais, é colocada como base do 
trabalho as polícias militares, por assumir-se que esse tipo de violência seja mais 

típico dessas corporações. Conforme é demonstrado na base teórica, as polícias 

civis tendem a recorrer à tortura quando extrapolam seus deveres legais. Para a 

pesquisa empírica são elaborados modelos estatísticos aos quais é aplicada a 

metodologia de dados em painel. Nos modelos são colocadas como variáveis 

independentes medidas de orientação política dos governadores de 20 Estados 

brasileiros e é analisado o período de 2003 a 2010. Para completar os modelos são 

controladas variáveis de sociodemográficas e são criadas duas variáveis para 

expressar a qualidade institucional das Polícias militares, sendo elas os anos de 

existência dos Cursos de Formação de Oficiais e anos médios de escolaridade das 

tropas. Como achado de pesquisa resta comprovado que são determinantes da 
violência policial: a orientação política do governador de Estado, a desigualdade de 

renda, o número de homicídios registrados e a escolaridade média da tropa da PM. 

Em seguida, para aprimorar a ideia da qualidade institucional, é elaborada uma 
comparação entre as Polícias Militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, onde é 

aprofundado o tema levando-se em conta outras questões institucionais que vão 

além da formação dos policiais. 
 

Palavras-chave: Violência policial, orientação política do governador, qualidade 
institucional, homicídios causados por policiais. 
  



 
 

The determinants of police violence: an analysis of homicides caused by police in 
Brazil 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the factors that determine police violence . In this case, 
the study is focused in homicides caused by police. The hypothesis raised is that 
there is a relationship between the political orientation of the state governor and the 
institutional quality of the police and the number of homicides caused annually by 
police in every state. The theoretical basis aims to define a schematic cycle which 
relate the concepts of monopoly of force and police violence. The idea is that these 
two concepts maintain a relationship of genesis and source of support. However, in 
order to deepen the discussion , are worked intermediate concepts that will influence 
this relationship as the historical approach, militarism, human rights, police power, 
the relationship between police and community and social issues. As the study 
focuses on homicides caused by police, it is placed as a base the military police 
work, by assuming that such violence is most typical in these corporations. As is 
shown in the theoretical basis, the civilian police tend to resort to torture when 
transcend their legal duties. For empirical research are developed statistical models 
to which the methodology is applied is the panel data. In the models are placed as 
independent variables measures the political orientation of the governors of 20 states 
of Brazil and is considered the period 2003-2010. To complete, the models are 
controlled by sociodemographic variables and two variables are created to express 
the quality of institutional Military Police, which are the years of existence of the 
Training Courses for Officers and average years of schooling of the troops. As 
research finds remains proved that are determinants of police violence: the political 
orientation of the state governor, income inequality, the number of recorded 
homicides and average schooling of PM troop. Then, to enhance the idea of 
institutional quality, a comparison is drawn between the Military Police of Rio de 
Janeiro and Minas Gerais, where the subject is further taking into account other 
institutional issues that go beyond the training of police officers. 

 
Keywords: Police brutality, political governor, institutional quality, homicides caused 
by police . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em notícia veiculada na Folha de São Paulo no dia 27 de janeiro de 2012, foi 

afirmado que �um em cada cinco mortos em São Paulo é vítima da PM�. O jornal O 

Globo, de 3 de novembro de 2013, reitera a ideia ao afirmar que �polícia mata cinco 

pessoas por dia no Brasil�. A preocupação da sociedade brasileira com a violência 

policial é crescente e está estampada na mídia. Os níveis de violência decorrentes da 

ação das polícias militares no Brasil são altos e deveras preocupantes. 

Neste sentido, o presente trabalho visa identificar os determinantes da violência 

policial, no que tange às polícias militares, usando o método estatístico. 

Para tanto, o desenvolvimento do trabalho inicia-se com uma discussão teórica 

sobre o tema. A partir da revisão bibliográfica percebeu-se que os conceitos de 

monopólio do uso da força e violência policial são intimamente relacionados e geram 

um ciclo de retroalimentação. Esse ciclo tem como �pano de fundo� várias outras 

questões que irão determiná-lo. 

A definição teórica traz, de início, a conceituação do monopólio do uso da força 

discutido desde a formação do Estado. Em seguida, a discussão cíclica visa definir a 

argumentar sobre conceitos como poder de polícia e mandato policial, além de trazer 

considerações acerca do trabalho policial. É ressaltada a preponderância da relação 

entre polícia e sociedade além de sua determinação por momentos históricos. No caso 

brasileiro, a ditadura militar determinou, em muito, a atuação policial e a relação 

estabelecida entre a polícia e a sociedade. A teoria considera também relevante para a 

determinação do citado ciclo a discussão acerca dos direitos humanos, bem como sua 

implementação no país. 

De forma a fechar o ciclo é definida a violência policial, assim como são 

colocadas suas formas de manifestação. 

Concluído o ciclo, é proposto um desenho esquemático da teoria além de ser 

discutido o papel do governador nesse contexto. Segundo defendido no referencial 

teórico buscado, os governadores de direita guardariam mais proximidade às políticas 

públicas que visassem o aumento da frequência e da intensidade da ação policial. Essa 

forma de busca da redução dos índices de criminalidade pode estar relacionada ao 
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aumento da letalidade causada por policiais. Por outro lado, os governadores de 

esquerda acabariam por abandonar políticas que endossassem a brutalidade policial. 

Compreende-se, no entanto, que a violência policial determina-se por questões 

que vão além da orientação política do governador e relacionam-se questões 

sociodemográficas contextuais aos Estados, bem como a violência vivenciada no 

território. Ademais, reconhece-se a importância do perfil da Polícia Militar de cada um 

deles. Assim, o modelo estatístico proposto busca conjugar variáveis 

sociodemográficas e medidas de violência do Estado, bem como estabelecer uma 

mensuração da qualidade institucional da Polícia Militar. 

Para fins estatísticos, é estabelecida como medida de qualidade institucional das 

Polícias Militares a formação da tropa. Sabe-se, no entanto, que qualidade institucional 

é uma expressão que engloba muitos fatores relativos à natureza, história e contexto 

de cada Estado. Para fins de operacionalização, nos testes estatísticos presentes neste 

trabalho a qualidade institucional da Polícia Militar é medida pelos anos médios de 

escolaridade e pelo tempo de existência do Curso de Formação de Oficiais. 

Assim, é apresentado o método estatístico proposto e a hipótese colocada, qual 

seja a influência da orientação política do governador no número de mortes causadas 

por policiais. Para adensar a proposta estatística são colocadas como variáveis de 

controle as questões sociodemográficas, a violência do Estado (medida pelos 

homicídios em geral) e a qualidade institucional da Polícia Militar, conforme discutido 

anteriormente. A fim de se realizar os testes são construídos seis modelos, contando 

com duas variáveis dependentes e três independentes. 

Após a análise estatística percebe-se a significância dos testes colocados com 

duas das variáveis independentes, comprovando-se que em governos de direita há um 

maior número de mortes causadas por policiais. Ademais, é mostrada a significância da 

desigualdade de renda, bem como dos homicídios registrados no Estado e a 

escolaridade média da tropa da Polícia Militar. Assim, é comprovada a influência das 

questões sociais, da violência instaurada e da preparação acadêmica dos policiais na 

letalidade causada por eles. 

Como foi colocado, a qualidade institucional da Polícia Militar não pode ser 

medida basicamente pela sua formação acadêmica. Com vistas a contribuir de forma 

mais profunda com a discussão, são eleitas duas corporações para comparação. 

Assim, com base em dados disponibilizados pela SENASP, são discutidas outras 
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medidas de qualidade institucional de forma comparativa entre as Polícias Militares do 

Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Para tanto, são analisadas as dimensões recursos 

humanos, unidades operacionais e armamentos, sistemas de informação, remuneração 

dos policiais, capacitação e desenvolvimento, disponibilidade e destinação dos 

recursos orçamentários e dados gerais de violência. As dimensões foram eleitas de 

forma a se traçar o perfil das corporações comparadas e buscar avaliá-los em termos 

da letalidade policial. A ideia é que a apresentação desses dados secundários 

possibilite uma análise mais profunda das diferenças entre as polícias dos dois Estados 

e que possa servir como base para os achados dos modelos estatísticos. 

A eleição dos dois Estados para a comparação é devida ao fato de que o Rio de 

Janeiro apresentou historicamente governos de esquerda e altas taxas de letalidade 

causada por policiais. Assim, o comportamento do Estado desviaria da hipótese 

comprovado no modelo estatístico. A escolha de Minas Gerais se deu pela proximidade 

das duas unidades federativas, bem como a semelhança em características de 

desenvolvimento social e econômico. Busca-se explicar, portanto, a razão de o Rio de 

Janeiro se comportar de forma divergente à hipótese colocada. 

A conclusão do trabalho versará sobre os resultados dos testes e os produtos da 

análise comparativa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. É deixada como agenda a 

melhoria da qualidade institucional das polícias militares como forma de garantir uma 

atuação mais pautada em direitos humanos evitando-se, portanto, os altos números de 

homicídios causados por policiais.  

É salientada a necessidade de melhoria da qualificação como forma de respeito 

aos direitos humanos, mas também como forma de revisão do trabalho operacional. 

Assim, é brevemente discutida a questão do policiamento comunitário. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar os determinantes da violência policial, no 

que tange aos homicídios causados por policiais em 20 Estados da Federação no 

período de 2003 a 2010. São analisadas as Polícias Militares, por serem, através da 

natureza de seu trabalho, as instituições que contribuem e para as mortes por 

intervenção legal. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos do presente trabalho: 

a) Estabelecer o esquema teórico que analisa o círculo do monopólio do uso 

da força até a violência policial; 

b) Avaliar a relação entre orientação política do governador e o número de 

homicídios causados por policiais; 

c) Avaliar a influência da qualidade institucional da PM na ocorrência de 

homicídios causados por policiais; 

d) Comparar dados secundários das polícias dos Estados do Rio de Janeiro 

e Minas Gerais para discutir de forma mais profunda a qualidade 

institucional. 
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3. DO MONOPÓLIO DO USO DA FORÇA À VIOLÊNCIA POLICIAL 

 

A violência policial é claramente determinada pela instrumentalização das 

instituições policiais como meio para o emprego do monopólio do uso da força pelos 

Estados modernos. 

Assim, o presente capítulo visa estimular um raciocínio circular. Partindo-se do 

pressuposto que o monopólio do uso da força, e sua instrumentalização pela polícia, 

são determinantes da violência policial, busca-se caracterizar a forma mais operacional 

desse monopólio. Neste sentido, faz-se necessária a definição de vários conceitos que 

irão determinar esse raciocínio cíclico. 

Para finalizar a teoria proposta é elaborado um esquema teórico que visa 

correlacionar todos os conceitos desenvolvidos, ao mesmo tempo que é colocada a 

discussão sobre a relação entre a orientação política do governador a atuação violenta 

da polícia. 

 

3.1. O monopólio do uso da força: o poder de polícia e o mandato policial 

 

Monjardet (2003) define o Estado a partir dos conceitos de Weber e de Trotski. 

Neste sentido o autor afirma que Weber buscou em Trotski a ideia de que todo Estado 

se baseia na força. Assim, em um sentido mais sociológico, afirma que o Estado 

contemporâneo se define por ser uma comunidade humana, em um território específico 

que detém o monopólio da violência física legítima, institucionalizado na polícia como 

força pública. 

Nessa concepção, a inspiração weberiana se mantém moderna e permanece 

essencial para compreender a polícia como meio de expressão de comunidades 

políticas que reivindicam o monopólio dos empregos legítimos da força (MONJARDET, 

2003). 

Nesse sentido, Monjardet (2003) afirma que a polícia é um instrumento de 

aplicação de uma força sobre um objeto específico, designado por quem comanda. 

Assim, a polícia está sempre a serviço de um governo e recebe sua definição a partir 

desta relação de comando. 

Ao estudar o tema do monopólio do uso da força, Porto (2004) o analisa através 

de um viés político. A restrição efetuada pelo monopólio da violência no âmbito do 
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Estado apresenta-se como pré-requisito para a construção de uma sociedade 

democrática, visto que retira da sociedade a livre circulação da violência e cria 

condições para inibir a prática violenta de forma difusa. Nesse sentido, o monopólio do 

uso da força faz parte da constituição do Estado moderno. 

Corroborando a ideia de Porto (2004), Paixão et al (1997) afirmam que a 

concentração no Estado, e em suas instituições de controle social, do monopólio do 

uso legítimo dos meios de violência, o ordenamento jurídico retira da sociedade e dos 

indivíduos o recurso à violência como forma de solução de dilemas e, desta feita, 

constitui elemento central da noção de cidadania. Ainda no mesmo sentido, Tavares 

dos Santos (1997) defende que com a monopolização da força física exclui-se a 

violência física das possibilidades da ação social da população. 

Nesse sentido, faz-se preponderante a distinção entre os conceitos de �poder de 

polícia� e �mandato policial�. O poder de polícia, por um lado, configura-se na limitação 

do poder individual em proveito do interesse público, de forma que esse conceito 

relaciona-se com a definição de Estado colocada por Monjardet (2003). O poder de 

polícia, portanto, relaciona-se com qualquer atividade estatal que busque esse fim. O 

mandato policial, por outro lado, relaciona-se exclusivamente ao que se entende em 

relação às organizações públicas encarregadas da segurança pública. 

A respeito do mandato policial, Bittner (2003) defende que esse é o conceito que 

busca definir o papel da polícia na sociedade. O autor argumenta que de forma 

corriqueira, define-se que o papel da polícia deve se centrar no policiamento, no 

controle do crime e na manutenção da paz. No entanto, essas definições são vagas e 

imprecisas, de maneira que facilmente podem ser invocadas para servir propósitos 

polêmicos. Ademais, os policiais estão todo o tempo dedicados a atender questões da 

sociedade de forma instantânea e, consequentemente, discricionária. Assim, Bittner 

(2003) demonstra que o papel da polícia não pode ser definido apenas com base em 

ideais programáticos, de forma que se deve levar em conta a realidade e as 

circunstâncias práticas em que o conceito de mandato policial deve ser aplicado. 

Assim, como defende Monjardet (2003) o controle da força é regulado pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O autor coloca que o mandato 

legítimo da força pública deve se dar de forma �legítima� tanto em seu sentido 

normativo quanto em seu sentido substancial. O sentido normativo do mandato refere-

se ao recurso ao uso da força em conformidade com o direito, enquanto seu sentido 
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substancial refere-se ao objeto. Como dispõe a Declaração, o mandato é delimitado de 

forma que a força pública deve garantir os direitos do homem do cidadão e não 

ameaçá-los. Desta maneira, apesar de o exercício da força física ser componente 

central da instituição policial, esse exercício deve se dar de forma legítima (TAVARES 

DOS SANTOS, 1997). 

Ainda explorando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Monjardet 

(2003) afirma que toda força, por sua natureza, pode ser desviada por seu detentor em 

proveito próprio, e essa suspeita de desvio é a propriedade mais notável da instituição 

policial. Uma análise um pouco mais pormenorizada a respeito dos Direitos Humanos 

será colocada nas seções seguintes desse trabalho. 

A este respeito, Muniz et al (2007) tomam cuidado ao observar que discutir o 

�poder de polícia� implica em refletir sobre os conteúdos do mandato policial e suas 

formas de exercício. Assim, afirma-se que inquirir sobre o mandato policial é: 

(...)questionar, alterar ou validar os termos concretos dos poderes delegados 
ao Estado para a coerção legal e legítima. É estabelecer o que é desejável, o 

que é tolerável, na ação policial. É se pôr de acordo sobre quais sejam os fins, 

os meios e os modos de agir policial como instrumento de sustentação, defesa 

e garantia dos Direitos Fundamentais. É pactuar sobre as alternativas de 
produção de obediência socialmente consentida, com respaldo da força, sob o 

Império da Lei. É assegurar a capacidade da polícia de cumprir o seu mandato 

sem que ela sirva à tirania do governante, a opressão por seus procuradores, 

ou seja, apropriada por interesses privados. É estabelecer o que é desejável e 

tolerável na ação policial, e as políticas públicas capazes de produzi-lo.(MUNIZ 
ET AL, 2007, p. 161) 

Neste sentido, deve-se colocar o alerta posto por Soares (2006). Segundo o 

autor é característica inerente da polícia o comedimento no uso dessa força pública. 

Desta forma, a violência oficial, aquela posta em prática por instituições do governo, se 

distancia da questão política do monopólio do uso da força. O autor coloca, portanto, 

uma visão inovadora do tema ao analisar que apesar do monopólio do uso da força ser 

questão estruturante do Estado Moderno, a caracterização da polícia, instituição 

instrumental para tal ponto, se dá a partir do comedimento e da restrição da utilização 

dessa prerrogativa. 

 A polícia é, portanto, o instrumento do Estado para expressão de seu monopólio 

do uso da violência, que se dá a partir da estruturação e instrumentalização do seu 

trabalho. 

Deve-se avaliar, assim, a essência do trabalho policial. 
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3.2. O trabalho policial 

 

Conforme demonstra Monjardet (2003, p. 15), �o trabalho policial é 

indissociavelmente: um instrumento de poder, que lhe dá ordens; um serviço público, 

suscetível de ser requisitado por todos; uma profissão, que desenvolve seus próprios 

interesses.� 

Desta feita, o autor desenvolve a ideia ao colocar que, como instrumento, a 

polícia se caracteriza por tarefas, técnicas, normas, etc. Como instituição, a polícia é 

um instrumento criado pela autoridade política para salvaguardar interesses coletivos 

identificáveis, incorporando valores sociais centrais e estabelecendo controles sociais 

baseados nesses valores. (MONJARDET, 2003) 

De forma complementar, Porto (2004) define que a ação policial é posta em 

movimento por três fontes: algumas são prescritas de forma imperativa pela hierarquia 

superior, outras são respostas às solicitações do público e, ainda, algumas são de 

iniciativa policial. A autora traz o alerta de que essa tripla determinação não 

necessariamente opera em perfeita harmonia, de forma que essas três dimensões 

podem se confrontar como lógicas de ação distintas e concorrentes. 

Numa análise generalista do trabalho policial, Monjardet (2003) explica que o 

papel da polícia é tratar todos os tipos de problemas humanos que demandam, para 

sua solução, o emprego do uso da força. Assim, essa definição visa dar 

homogeneidade às tarefas e atividades tão variadas quanto as exercidas pela polícia. 

Assim, o autor trabalha com a ideia de que a instituição policial está habilitada a intervir 

em todos os lugares, em todos os tempos e em relação a qualquer um. Desta feita, a 

força pública é, dentro do território especificado, universal e a polícia detém seu 

monopólio em relação a todos.  

No entanto, a esse respeito e levando em conta a dimensão institucional da 

polícia, o autor argumenta que a intervenção através da força realizada pela instituição 

policial ocorre quando tal instituição é ordenada a fazê-lo, seja por uma instância que 

tem autoridade sobre ela ou pelo sistema de valores partilhados pela sociedade na qual 

opera. 

Ainda sobre a dimensão institucional da polícia, Monjardet (2003) argumenta 

que as instituições policiais não se resumem à realização estrita da autoridade sobre 

ela, não se restringindo à pura instrumentalidade. Assim, o autor afirma que há sempre 
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um intervalo entre a ordem e a execução, cuja extensão e controle variam de acordo 

com cada realidade. 

Um dos fatores que pode levar a esse distanciamento entre ordem e execução 

refere-se ao que Porto (2004), ao discutir o trabalho de Skolnick, chama de 

combinação entre perigo e autoridade. Segundo a autora, a presença do perigo 

colocaria em risco o discernimento necessário para o uso da autoridade. Segundo essa 

tese, a adesão policial às normas legais variaria de acordo com o perigo a que os 

mesmos são expostos. 

Uma das especificidades do trabalho policial, e que acaba o afastando da lógica 

do Exército (lógica esta que será explorada nas seções que se seguem), está no 

movimento de inversão hierárquica. O provimento de informações que alimentam a 

rede de inteligência da policia é dado pelos mediadores de primeira linha, que 

apropriam-se seletivamente do conjunto de indicadores da realidade com que se 

defrontam. E a quantidade e qualidade dessas informações repassadas constituem o 

material bruto que justifica a existência das patentes superiores, dedicadas a gerir e 

comandar as ações de seus subordinados com dados que lhe foram disponibilizados. 

(HOLLANDA, 2005) 

No entanto, esse movimento de inversão hierárquica é marcado por profunda 

burocratização e centralização dos processos decisórios. Como resultado, tem-se 

perdas de eficácia não só para as ações de polícia no dia-a-dia, mas também para os 

instrumentos formais de controle interno. É o fosso decorrente da existência de duas 

carreiras estanques � a do oficialato e a das praças � resultando numa coesão 

institucional muito precária, não obstante as contínuas e explícitas ritualizações da 

unidade e da identidade de todos no pertencimento à corporação. (LEMGRUBER et al, 

2003). Esse diagnóstico é relevante para o presente estudo visto que descreve a 

diferenciação entre praças e oficiais, sendo que os primeiros é que, de fato exercem 

seu papel de proximidade ao cidadão. 

Pode-se afirmar, por outro lado, que o trabalho policial estrutura-se tanto pela 

busca na redução de índices de criminalidade quanto no provimento e na garantia da 

sensação de segurança. Neste sentido, a avaliação do trabalho policial pela população 

se dá tanto de forma objetiva quanto subjetiva. No que tange à avaliação do trabalho 

da polícia deve-se levar em conta o discutido por Hollanda (2005).  
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Segundo a autora a avaliação do trabalho policial de forma objetiva é muito 

complicada e enfrenta várias dificuldades. A relação entre trabalho policial e redução 

de índices de criminalidade não se dá, via de regra, de forma direta. Desta forma, não 

se pode afirmar, de forma exemplificativa, que um aumento no número de viaturas 

empenhadas afetaria diretamente na redução do número de crimes cometidos. Assim, 

a autora defende que a avaliação da polícia pela população se daria, na maioria dos 

momentos, de forma subjetiva. 

Esta subjetividade, como demonstra o trecho citado, é formada a partir da 

sensação de segurança que opera em cada cidadão. Esta sensação é formada por 

valores e facetas culturais que se combinam com as manipulações colocadas pelas 

instâncias de mediação social. Para além, esta sensação é pautada a partir de uma 

ideia de sociedade em crise, que se determina pela livre circulação da violência 

colocada em prática por grupos específicos. 

Neste sentido, o trabalho policial passa a se determinar também por valores 

sociais. Chevigny (1995), ao discutir o tema, argumenta que a polícia é parte do 

ambiente urbano e, por essa razão, incorpora seus valores. Como as sociedades 

dividem-se por classes sociais, a polícia, ao incorporar valores sociais, atua com essa 

lógica de divisão. Em termos práticos, o corpo dos crimes comuns, os quais a polícia é 

mais recorrentemente chamada a intervir, são aqueles mais identificados com as 

classes baixas. De forma similar, quase todo o trabalho de rua realizado pela polícia é 

conduzido sobre pessoas pobres.  

Como o trabalho da polícia não se restringe a manter a ordem, mas também a 

reproduzir a ordem tanto no momento da investigação quanto no policiamento 

preventivo, a polícia atua sobre as pessoas pobres colocando-as �em seus respectivos 

lugares� e reproduzindo a ordem social. Assim, pode-se dizer que os departamentos de 

polícia refletem as ideias da maioria da sociedade em sua própria organização 

burocrática e nas relações dentro da própria polícia. (CHEVIGNY, 1995) 

Assim, deve-se trabalhar com mais cuidado a questão polícia e sociedade. 

 

3.2.1. Polícia e sociedade 

 

É de suma importância avaliar as relações entre polícia e sociedade visto que, 

como já foi colocado anteriormente, essa relação irá determinar o trabalho policial, já 
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que a polícia tende a incorporar os valores sociais. Deve-se ressaltar que esses valores 

irão determinar, inclusive, a ocorrência de comportamentos desviantes por parte da 

polícia e trarão relação com a tolerância da sociedade no que tange a esses 

comportamentos desviantes. 

Como já foi trabalhado anteriormente, Chevigny (1995) defende o fato de que a 

polícia não apenas mantém a ordem, mas a reproduz, através de valores sociais. 

Segundo o autor, a polícia tende a atuar dessa forma para enrijecer as distinções de 

status para tentar minimizá-los no interesse da redução do conflito. 

Este fato (da reprodução da ordem) traz clara relação com a ideia de Monjardet 

(2003), que afirma que para estabelecer um desvio eventual na prática policial e 

também medi-lo, é preciso identificar o mandato policial explícito, isto é, os valores que 

a sociedade atribui à sua instituição policial. Assim, é de suma importância demonstrar 

que os valores da sociedade são representados também na prática policial, de forma 

que até mesmo a classificação do que seria um desvio é pautada pelas demandas da 

sociedade. 

Corroborando essa ideia e desenvolvendo-a, Soares (2005, p.25) afirma que: 

Alguns segmentos da sociedade clamam por ordem a qualquer preço. Não se 

percebe, no entanto, que quando se confere aos policiais da ponta liberdade 
para julgar os suspeitos, ditar a sentença e proceder à execução sumária, dá-
se-lhes, tacitamente, a liberdade para negociar a vida e a liberdade. Enganam-
se os que acreditam que tornarão as polícias mais eficientes autorizando-as a 
matar (para além do instituto da legítima defesa ou da proteção da vida de 

inocentes) e a agir com brutalidade. Pelo contrário, o resultado a médio prazo 

será a perda de confiança popular e o crescimento da corrupção, que as 

condenarão à ineficiência, à paralisia e à cumplicidade. 
Corroborando a ideia de Soares (2005), Chevigny (1995), em sua pesquisa 

conclui que a maioria da população brasileira é a favor de uma polícia mais dura. 

Segundo o autor, as pessoas sabem que a polícia é muito violenta, mas acreditam que 

alguma violência arbitrária é inevitável para o controle do crime. E, como a sociedade é 

desigual e hierarquizada, as elites apoiam a violência tradicionalmente, já que a mesma 

é uma forma de controlar os pobres.  

Nesse mesmo sentido, Porto (2004) argumenta que a hierarquia e as distinções 

sociais são traços da cultura brasileira que conformam valores orientadores da conduta 

policial. As raízes autoritárias, colocadas pelo histórico de governos ditatoriais 

vivenciados no Brasil, da sociedade se baseiam pela cultura de estratos econômicos, 

que acabam refletidas na atuação policial. As raízes autoritárias organizam conteúdos 

e formas de relações sociais centrados em eixos de desigualdades quais sejam 
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simbólicas ou materiais. Assim, nessa sociedade, o outro não é percebido como igual, 

como sujeito. Esse outro passa a ser �objetificado�. 

Na pesquisa levada a cabo por Cardia (1997), a autora demonstra que, a partir 

da visão de seus entrevistados, a desigualdade econômica justifica a desigualdade no 

trato pessoal e nos direitos. Desta forma, no momento da aplicação desses valores 

sociais ao trabalho policial, os grupos mais pobres não teriam direito a um atendimento 

igual àquele dispensado aos grupos mais ricos. O mau tratamento dispensado a alguns 

setores da sociedade deixa de ser resultado do mau treinamento e passa a ser uma 

adaptação do policial à exigência do meio. Assim, a autora especifica esse pensamento 

ao demonstrar que a violência e a arbitrariedade da polícia são praticadas contra um 

grupo determinado e não devem ser consideradas universais de forma que, em relação 

a esse grupo determinado, não há proteção contra essa violência e arbitrariedade. 

(CARDIA, 1997) 

Pinheiro (1997) corrobora essas ideias e as desenvolve ao argumentar que 

apenas as classes médias e altas conseguem usufruir do efetivo controle que a 

democracia exerce sobre os meios de violência. Desta feita, o autor afirma que, mesmo 

depois da democratização, para a maioria dos pobres e destituídos o poder intocável 

continua a ser a face mais visível do Estado. 

Uma das faces explicativas da violência policial no Brasil está contida nas ideias 

de Porto (2004). Segundo a pesquisa da autora, os entrevistados demonstram que a 

violência contida no ethos e na cultura organizacional das instituições policiais 

brasileiras pode ser pensada como uma expressão da violência que estrutura e 

regulamenta as relações sociais. Em outras palavras, pode-se afirmar que, segundo a 

visão dos próprios policiais, a violência de nossas instituições de controle está 

relacionada à violência intrínseca da sociedade brasileira
1. Assim sendo, é violento o 

contexto no interior do qual se desenvolve a ação policial, impregnada, ela mesma, de 

valores que informam práticas sociais e culturais do conjunto da sociedade. Essa ideia 

corrobora a questão colocada anteriormente que diagnostica a sociedade como 

patologizada. 

Nesse sentido, a autora argumenta que a atuação da polícia, enquanto modelo 

de controle social, a repressão encontra eco em valores sociais autoritários a partir dos 

                                                             
1 Para o estudo aprofundado da violência e da criminalidade urbana, recorrer a Beato Filho (2005), Ratton (2011) e 
Carneiro (2000). 
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quais se assume que todos são culpados, até que se prove o contrário. Assume-se 

ainda que a lei e a ordem devem ser garantidas a qualquer custo. (PORTO, 2004) 

Outro viés enfatizado pela literatura é o fato de que os policiais tendem a 

visualizar império da legislação como um obstáculo e não como uma garantia de 

controle social. Assim, vários policiais acreditam que seu papel é proteger a sociedade 

de qualquer �elemento marginal� usando de qualquer meio. Este fato pode explicar os 

homicídios causados por policiais que são apoiados pelas elites e pelos pobres, que 

são as vítimas mais recorrentes. (PINHEIRO, 1997) 

Para justificar os valores da sociedade brasileira (e, por consequência, de sua 

polícia) se faz de suma importância que seja analisado o período da ditadura militar, 

visto que, como foi colocado nessa seção, o autoritarismo justifica desvios praticados 

por policiais. Na seção que se segue serão analisados a ditadura militar e as relações 

entre Forças Armadas e polícia no Brasil. 

 

3.3. A arquitetura institucional da segurança pública e a questão da ditadura 

militar 

 

Como demonstram Kincaid e Gamarra (1994), em termos teóricos, pode-se 

estabelecer uma clara diferenciação em sistemas democráticos entre defesa nacional, 

que é defender a soberania do estado nacional e do território contra ameaças externas 

e segurança pública, que coloca sob a lei o exercício livre de direitos políticos, civis e 

humanos dos cidadãos. Assim, os militares e a polícia são as instituições estatais a 

cargo da defesa nacional e segurança pública, respectivamente. 

No Brasil, a segurança pública é regulada pelo artigo 144 da Constituição 

Federal, que dispõe que: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
 

Em conformidade com o texto constitucional, cabe registrar que a Polícia Militar 

exerce as funções de policiamento ostensivo, a Polícia Civil tem funções de polícia 

judiciária e investigativa e à Polícia Federal cabe, entre outras funções, a apuração de 
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infrações com repercussão interestadual, o controle de fronteiras, a repressão e 

prevenção ao tráfico de entorpecentes. 

A respeito do citado desenho constitucional, Muniz et al (2007) argumentam que, 

apesar da definição imposta normativamente, não há no Brasil uma expressão clara e 

inequívoca do mandato policial. Assim, os atores defendem que �o artigo 144 da 

Constituição restringe-se a delimitar quase-monopólios funcionais entes corporações 

para o exercício do policiamento público�. 

 

3.3.1. As relações entre Polícias Militares e Forças Armadas 

 

Neste trabalho será explorado de forma especial o trabalho das polícias 

militares. D�Araujo (2010) mostra que o que se conhece hoje por Polícia Militar, ou seja, 

a polícia encarregada do policiamento ostensivo, armado e fardado, em todas as 

unidades da federação é uma instituição cuja origem remonta ao início do século XIX. 

No contexto dos diversos textos constitucionais brasileiros as polícias militares são 

historicamente definidas como forças auxiliares do Exército (MUNIZ, 1999). 

Deve-se reassaltar que o fenômeno de aproximação das polícias militares com 

as Forças Armadas, e que despertou no Brasil uma discussão sobre a militarização 

dessas polícias não é um fenômeno brasileiro. Conforme demonstram Kincaid e 

Gamarra (1994), essa aproximação aconteceu nos países latino-americanos que 

passaram por regimes militares. 

Nesse mesmo sentido, pode-se afirmar que as ligações entre Forças Armadas e 

Polícia Militar não levam necessariamente à �militarização� da segurança pública. No 

entanto, nos países que passaram por ditaduras militares durante a Guerra Fria, essa 

caracterização não pode ser desconsiderada (D�ARAUJO, 2010). Da mesma forma, a 

autora ressalta que não se pode desconhecer a imprecisão e a superposição que foi 

gerada ao longo do tempo no uso dos termos �segurança pública� e �ordem interna�, o 

que demonstra que na prática ocorreu o oposto do mostrado por Kincaid e Gamarra 

(1994). Em termos práticos, devido à relação entre polícia e exército no Brasil, houve 

um abuso do uso indiferenciado das duas expressões e isso foi acentuado durante os 

governos militares. Conforme demonstra D�Araujo (2010), no período houve uma 

banalização da expressão �segurança nacional�, que passou a ser utilizada como 

recurso de intimidação política. Assim, D�Araujo (2010, p. 289) reforça que �as polícias 
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militares atuaram diretamente na repressão política durante a ditadura militar e 

associaram-se à ideia de �segurança nacional�, o que acarretou privilégios corporativos, 

perda de autonomia e confusão terminológica de suas funções com as das Forças 

Armadas�.  

D�Araujo (2010) afirma que, no Brasil, com a abertura política vieram mudanças, 

mas o componente centralizador continuou. Os laços com o Exército foram mantidos 

através do Comando de Operações Terrestres do Exército (COTER). D�Araujo (2010) 

salienta ainda que a Constituição de 1988 estabeleceu que as Forças Armadas 

poderiam intervir em assuntos de ordem interna, a partir da solicitação de um dos três 

poderes da República. A respeito do status adquirido pelas Polícias Militares como 

forças auxiliares do Exército, nada foi alterado.  

Assim, afirma-se que no contexto brasileiro a questão do uso das Forças 

Armadas no policiamento público é recente. A partir desse diagnóstico, percebe-se que 

a relação entre Polícias Militares e Exército se constitui de forma bilateral. Conforme 

demonstra Muniz et al (2007), como o papel das Forças Armadas na segurança pública 

brasileira se coloca em um limbo que tem sua formação a partir da função de �garantia 

da lei e da ordem� outorgada aos órgãos de defesa nacional. Conforme demonstram os 

autores, essa autorização é utilizada pelos estados e pela União em várias 

circunstâncias. A circunstância mais comum e facilmente visualizável é a substituição, 

complementação ou suplementação das forças policiais e suas atividades. 

Conforme expõe Muniz et al (2007), o uso das Forças Armadas no policiamento 

público está vinculado a uma constatação de necessidade de tal uso. Essa 

necessidade, no entanto, por falta de normatização, fica vinculada a uma decisão 

política que irá estatuir a respeito da citada necessidade. Ademais, os autores 

defendem a natureza transitória da necessidade que dá causa à intervenção. 

No entanto, os autores analisam riscos inerentes ao uso das Forças Armadas no 

policiamento e classificam que estes dão causa a uma ameaça ao mandato policial, ou 

seja, afetam a legitimidade e a legalidade do uso da força a serviço da paz social e das 

leis. Essa ameaça se dá pelo fato de que, a partir da associação entre polícia e Forças 

Armadas para o provimento de segurança pública, coloca-se uma limitação das forças 

de defesa nacional. Segundo Muniz et al (2007, p.52),  

Efetivos treinados exclusivamente no uso do máximo da força para sobrepujar 

a resistência dos seus oponentes ao arrepio dos danos colaterais na guerra 

são mal preparados quanto ao uso comedido da força para produzir 

alternativas viáveis de obediência na paz. Acima de tudo, são efetivos 
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despreparados para realizar uma conciliação quando a negociação for a melhor 

alternativa e para moderar o seu uso da força se necessitam tomar decisões 

imediatas e prementes, quando então, podem retomar aos reflexos e 
perspectivas de seu preparo combatente. 

Nesse sentido, nota-se que o policiamento ostensivo se faz presente de forma 

permanente, pelas polícias militares, ou de forma transitória, pelas Forças Armadas. 

Todas essas instituições guardam a semelhança do traço militar em sua constituição. 

Por vezes, esse militarismo é questionado quando se coloca em pauta as ações 

desviantes e violentas impetradas pelas corporações. Assim, faz-se necessário discutir 

de forma mais pormenorizada esse tema. 

 

3.3.2. Militarização, ethos violento e a influência do regime militar 

 

Conforme mostra D�Araujo (2010), a conotação militar das polícias militares tem 

sido alvo de várias suposições sobre seu ethos violento e discricionário. 

A este respeito, temos dois posicionamentos diversos. Por um lado, D�Araujo 

(2010) toma o cuidado de não atribuir unilateralmente os limites e deficiências da 

Polícia Militar no Brasil ao seu histórico vínculo com as Forças Armadas, bem com não 

se pode atribuir a �militarização� dessas polícias à ditadura militar. A militarização, 

como colocado neste trabalho, remonta de períodos muito anteriores ao regime militar. 

Nesse sentido, a autora atribui as deficiências das polícias militares estaduais a graves 

questões sociais. 

A respeito da relação entre violência e o passado ditatorial, D�Araujo (2010, p. 

248) sustenta que: 

No Brasil, as altas taxas de violência foram comumente encaradas como um 

subproduto de um Estado autoritário que estimulara a violência contra o 

cidadão. Setores das ciências sociais e da esquerda acreditavam que, uma vez 
feita a redemocratização do país, essa violência estaria automaticamente 

resolvida, como se houvesse uma correlação direta e exclusiva entre o Estado 

autoritário e as polícias violentas e corruptas (tanto a civil quanto a militar). De 
fato, em meio ao debate da reforma institucional visando à redemocratização, a 

questão da polícia ficou esquecida.  
Segundo a autora, a tese de que a violência policial decorre de seu componente 

militar simplifica o problema, tornando-o consequência de uma realidade exterior à 

instituição, ou seja, ligada a questões sociodemográficas como já colocado 

anteriormente. De acordo com essa corrente, por estar conectada as Forças Armadas, 

a Polícia Militar no Brasil estaria treinada para combater e destruir o �inimigo� dentro de 

uma concepção repressiva de segurança pública.  
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Lemgruber et al (2003, p.51), no sentido contrário, coloca que: 

A subordinação direta das PMs ao Exército, a prevalência da doutrina de 

segurança nacional e a mobilização de ambas polícias para a repressão 

política, num contexto de suspensão de direitos civis, teriam deixado marcas 

profundas ainda não superadas, na lógica, na organização e nas praticas das 
instituições brasileiras de segurança. Além do legado fortemente negativo para 

a imagem social dessas instituições, o autoritarismo teria comprometido a 

profissionalização das atividades de policiamento, atrasando em décadas o 

processo de adequação dos serviços policiais às demandas contemporâneas 

de ordem pública, à crescente complexificação das atividades criminosas e à 

verdadeira revolução tecnológica e organizacional ocorrida na área de 

segurança em outros países do mundo.  
Acredita-se que a militarização das polícias, por si só, não explicaria a violência 

por elas praticadas. Conforme demonstrou D�Araujo (2010), a militarização é um 

fenômeno muito mais antigo. Ademais, como todas as polícias ostensivas do país têm 

a mesma característica de militarização, se essa variável fosse a determinante não 

haveriam variações nos números de mortes causadas por policiais quando analisados 

diferentes Estados. D�Araujo (2010) toma o cuidado ao afirmar que a violência policial 

dependerá de vários outros fatores contextuais, como defendido no capítulo empírico 

do presente trabalho. 

No entanto, não se pode afastar a ocorrência da violência policial quando se 

analisa contextualmente o histórico autoritário do país. Mesmo analisando-se esse 

contexto, não se pode afastar a ideia da influência dos fatores sociais na atitude 

policial.  

Chevigny (1995) afirma que pode-se atribuir os hábitos violentos e arbitrários da 

polícia a tradições democráticas frágeis decorrentes de ditaduras como vivenciaram 

Argentina e Brasil. No entanto, o autor argumenta que, apesar da força dessa tese, seu 

poder é limitado pelo exemplo da Jamaica que sugere que outros fatores sociais são 

também preponderantes na construção de hábitos violentos nas instituições policiais. É 

importante ressaltar que, segundo Chevigny (1995), em países com histórico 

autoritário, a vertente antiliberal tornou mais difícil a formação do sentimento de 

cidadania que condena a discriminação contra os pobres, sendo que ao mesmo tempo 

facilitou a aceitação da imposição de governos violentos. 

Em termos práticos, Chevigny (1995) mostra que, no Brasil da ditadura militar as 

forças policiais foram controladas pelas Forças Armadas. As polícias civil e militar 

foram reformadas pelo governo autoritário e passaram a lutar tanto contra o crime e 

contra a subversão através da tortura e do uso da força mortal. 
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O desenvolvimento contemporâneo dessa relação (entre polícia e Exército) se 

deu de forma que, embora considerando que são profissões significativamente 

diferentes, há acordo em que ambos partilham facetas em comum. Do lado das 

convergências de papéis entre Forças Armadas e Polícia Militar, temos que várias 

atividades policiais nas últimas décadas tomaram, de fato, características militares, e 

foi ficando cada vez mais tênue a distinção entre o que seriam crimes contra a 

segurança do cidadão e crimes contra a segurança do Estado. Na prática, tanto 

militares quanto policiais militares têm atuado em serviços de proteção do Estado e à 

sociedade, e ambos possuem características muito similares em termos de treinamento 

e organização. (D�ARAUJO, 2010) 

Outro ponto relevante a ser levado em conta quando se trata da intrínseca 

relação entre polícia e exército é relativo aos elementos valorativos comuns entre as 

PMs e o Exército, no que tange à organização profissional. Segundo Muniz (1999), �a 

chamada tradição militar, ancorada nos princípios da hierarquia e da disciplina, de fato, 

empresta cores específicas às grandes organizações burocráticas cuja centralidade é o 

emprego ou a ameaça do uso da força�. 

No que tange à manutenção da violência após o fim do regime militar, Chevigny 

(1995) defende que a prevalência relativa do uso da violência em casos comuns de 

polícia deve ser entendida como um reflexo de um lento processo de mudança do uso 

da violência entre cidadãos e seu uso pelo governo contra cidadãos. Nas Américas, as 

instituições governamentais tiveram um controle menor dos instrumentos de força 

legítima e a violência acabou prevalecendo.  

Fato é que, como mostram Paixão et al (1997), os graus de liberdade na 

mobilização de meios eficientes pelo policial variam em função da natureza do regime 

político. Assim, os autores defendem que violência e fraude serão usadas de forma 

mais desinibida pela polícia em governos autoritários.  

Neste sentido, Soares (2005, p.199) analisa a transição democrática e afirma 

que a mesma se deu de forma incompleta ao argumentar que �os estudiosos do 

processo de transição política não atentaram, salvo honrosas e raríssimas exceções, 

para a descontinuidade entre a edificação institucional da democracia e a continuidade 

de práticas brutais das polícias contra segmentos mais pobres e politicamente 

fragilizados da população�. No mesmo sentido, Cardia (1997) desenvolve que se o 

desempenho da polícia não é percebido como tendo melhorado a partir da 
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democratização do país, a violência e o arbítrio também são percebido como tendo 

sobrevivido na transição.  

Desta feita, Chevigny (1995) desenvolve a ideia de que não é difícil reconhecer 

porque a polícia tomou uma linha dura nos anos recentes na aplicação da lei. O que é 

difícil perceber é porque a noção de linha dura incluía tantos assassinatos e torturas e 

ainda, porque ao final da ditadura militar isso ainda era aceitável. Um dos argumentos 

propostos pelo autor é que os brasileiros tradicionalmente dão muito pouco crédito na 

equidade e na efetividade do sistema de justiça.  

Para absorver os meandros de tão complicada questão, cabe uma breve análise 

sobre a teoria de Direitos Humanos e o seu reflexo na atuação policial no Brasil 

 

3.4. Direitos Humanos e ação policial 

 

Segundo Bobbio, (1992), o nascimento e também o crescimento dos direitos do 

homem são estreitamente ligados à transformação da sociedade. Neste sentido, e a 

partir de diversos ordenamentos jurídicos internacionais, no panorama ocidental 

contemporâneo os homens passaram a ser abstratamente concebidos como iguais. 

(HOLLANDA, 2005) 

Como demonstra Bobbio (1992), num discurso geral sobre os direitos do homem 

deve-se ter a preocupação inicial de manter a distinção entre a teoria e a prática, ou 

melhor, deve-se ter em mente, antes de mais nada, que a teoria e a prática percorrem 

duas estradas diversas e a velocidades muito desiguais. 

Neste diapasão, Bobbio (1992, p.72) toma o cuidado ao analisar que: 

O campo dos direitos do homem � ou mais precisamente, das normas que 
declaram, reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem � aparece, 
certamente, como aquele onde é maior a defasagem entre a posição da norma 

e sua efetiva aplicação. 
Nesse sentido, Hollanda (2005) assinala que a composição normativa do Estado 

brasileiro contemporâneo se funda na plena incorporação dos direitos. Sua tradução 

em eventos práticos de intervenção policial na realidade costuma operar, entretanto, a 

partir da violação de direitos constitucionais. Os agentes do desvio são indivíduos e 

grupos que, mobilizando valores e expectativas individuais e/ou corporativas, 

distanciam-se das normas constitucionais. 

Desenvolvendo essa tese, deve-se trazer o registrado por Chevigny (1995). 

Segundo o autor, o crime, por sua definição, é uma quebra da ordem posta das coisas. 
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Nas décadas recentes a polícia em toda a América deu ênfase ao combate ao crime 

como central ao seu trabalho. Assim, a polícia é o ator central num drama político que é 

sempre colocado de forma tensa em democracias liberais: a balança entre violência e 

ordem. No entanto, deve-se reconhecer que a violência é usada diretamente para 

controlar as pessoas e impor a ordem. Assim sendo, controlar o nível de violência é um 

problema essencial de direitos humanos no trabalho rotineiro da polícia. 

Na polícia, os recursos de retaliação estão dispersos entre os indivíduos 

imbuídos de autoridade policial, estando extra-oficialmente ligados ao arbítrio de suas 

vontades pessoais ou de grupo ao passo que estão concentrados e obedecem a uma 

orientação única definida pelo poder público. A imprevisibilidade de atuação por parte 

daqueles que detêm o monopólio da força está voltada para um certo grupo de �não-

homens� e encontra respaldo em orientação do governo. Contrariamente, a 

imprevisibilidade de atuação por parte dos policiais brasileiros não está legitimada por 

qualquer prescrição estatal. (HOLLANDA, 2005)  

De forma a corroborar com a ideia dor arbítrios das vontades dos operadores 

diretos da segurança pública cabe discutir a questão do vácuo normativo acerca do 

mandato policial. Como colocado anteriormente, a ausência de normatização 

complementar ao citado artigo 144 da Constituição, torna o mandato policial um 

�cheque em branco�. Como defendem Muniz et al (2007), �como a demanda pública por 

segurança é inadiável e diuturna, polícias e policiais seguem construindo o sei fazer a 

partir de referências legais frágeis, diante de entendimentos políticos fugazes, e da 

institucionalidade débil de suas regras administrativas e procedimentos operacionais, 

sob baixa visibilidade social�. 

A citada �visibilidade social� refere-se exclusivamente ao modo como a polícia irá 

atingir o objetivo da segurança pública, qual seja o controle da criminalidade e o 

provimento de sensação de segurança. Esta visibilidade, por outro lado, é colocada de 

forma clara pelos valores sociais quando discutido o foco da ação. Como estudado por 

Hollanda (2005), os meandros da ação policial tende a não ser foco de preocupação 

social quando esta é dirigida a setores específicos da sociedade brasileira. Trata-se do 

que a autora chamou de ação voltada a �não-homens�. 

Numa análise contextual dessa situação, a autora remete ao histórico de luta 

pelos direitos humanos  no Brasil. Segundo Hollanda (2005), no citado marco temporal, 

os embates estavam inscritos na luta pela redemocratização e integravam um embate 
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frontal com o modelo da ditadura. O vínculo fundamentalmente político caracterizou 

esse movimento inicial de inserção dos direitos no quadro nacional. 

No entanto, a luta não tinha um conteúdo universalizante, ou melhor, seu 

conteúdo era apropriado de maneira seletiva, voltado para um grupo específico de 

pessoas. Os humanos para quem se reivindicavam a proteção de direitos eram os 

presos políticos, em sua grande maioria oriundos das classes média e alta da 

população. No período da redemocratização, este viés de classe foi alargado passando 

a abranger também os presos comuns. (HOLLANDA, 2005). Esse viés histórico de 

exclusão de setores marginalizados da população da discussão sobre a efetivação dos 

Direitos Humanos pode explicar a aceitação, por parte da sociedade, das contínuas 

violações ocorridas contra negros, pobre e oriundos de setores excluídos das cidades. 

É importante ressaltar que, devido a esse viés de classe das violações de 

direitos humanos, a maioria delas é, além de induzida pelos governos, tolerada pelos 

setores mais abastados da sociedade. Essa afirmativa corrobora a ideia já colocada 

nesse trabalho e desenvolvida na seção Polícia e Sociedade. Trata-se portanto da 

absorção, por parte das instituições policiais, dos valores e anseios da sociedade e do 

governo. 

Assim, Lemgruber et al (2003) utiliza a expressão �autoritarismo socialmente 

implantado� para traduzir as demandas repressivas e a ampla tolerância social à 

ilegalidade da ação policial, quando esta se dirige contra reais ou supostos criminosos. 

Parcela muito significativa, se não majoritária , da sociedade brasileira � atravessando 

todos os estratos sociais -  rejeita visceralmente a noção de direitos universais e divide 

binariamente os seres humanos em cidadãos de bem, merecedores de direitos, e não-

cidadãos, aqueles que fizeram por desmerecer qualquer espécie de direito ou de 

proteção legal. 

Como um reflexo da demanda da sociedade, a prática categorizadora da polícia 

� que opera a partir da distribuição de indivíduos segundo critérios de hierarquia social 

� se constitui num processo de enquadramento os homens segundo status social e 

econômico. Ou seja, a �identificação� prévia dos indiciados segundo categorias próprias 

norteia a escolha de procedimentos da polícia. (HOLLANDA, 2005) 

Ainda nesse sentido, a autora discute que essa hierarquia social reflete-se em 

uma �hierarquia na imputação da dor�, sendo que os dois conceitos estão relacionados. 



36 
 

Assim, essa hierarquia permeia as mais variadas esferas sociais, mesmo que de forma 

disfarçada nos discursos. 

Ainda nesse sentido, assinala Lemgruber et al (2003, p.56): 

A permanência até hoje de poderes extralegais de polícia no Brasil decorre 

exatamente da necessidade de se fazer mediação entre uma ordem jurídico-
política formalmente igualitária e os valores hierárquicos que prevalecem na 
sociedade. Esses poderes constituiriam o veículo da aplicação desigual da lei, 

capaz de permitir a convivência de um arcabouço legal democrático, garantidor 

de direitos universais, com a rejeição prática do universalismo nas concepções 

e nas interações cotidianas. 
Assim, dado que nenhum outro órgão do Estado dispõe de tamanha autoridade 

para intervir na vida privada e integridade física dos homens, a preocupação do 

governo com os segmentos criminalizados da população demanda um controle 

rigoroso da instituição policial. Esse controle deve ser dado tanto internamente, através 

das corregedorias de polícia, quanto externamente, através das ouvidorias de polícia. 

(LEMGRUBER ET AL, 2003; HOLLANDA, 2005, PROENÇA, 2009) 

Numa perspectiva teórica do controle policial, pode-se refletir sobre a questão da 

governança em relação à polícia na democracia. Segundo Proença et al (2009), 

quando se trata desta governança, espera-se que a ação esteja contida na legalidade e 

legitimidade emanadas do pacto político. Na legalidade e na legitimidade tem-se a 

�governança de polícia propriamente dita, isto é, a arte da política no exercício do 

governo pelo uso da polícia para determinados fins, pautada pela produção autorizada 

e legal de obediência ao pacto político com determinados meios e de determinados 

modos�. (PROENÇA et al, 2009, p.23) 

 Ainda em seu estudo, Proença (2009) defende que a questão da governança de 

polícia é característica da democracia, de forma que constitui uma maneira de 

assegurar que os fins pelos quais a polícia usa a força não produzam nem a tirania do 

governo, nem a opressão pelos policiais, nem a captura por interesses privados. Trata-

se, de uma maneira mais profunda, de garantir que a polícia atenda as expectativas 

dos cidadãos e faça por merecer o mandato que lhe foi concedido. 

As contínuas violações de direitos humanos praticadas pelas polícias passam a 

guardar estreita relação com a legitimidade das instituições. Cabe, portanto, discutir 

brevemente este viés: instituída como força pública a serviço da lei, a legitimidade da 

polícia reside no serviço estrito a esta lei. Deve ser uma instituição puramente 

instrumental, caracterizada pelos recursos que detém (primordialmente a força) e pelas 

condições, normativamente limitadas de emprego desses recursos. Entretanto, a 

diversidade e a imprevisibilidade dos problemas que ativam a força policial impedem o 
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exercício desta função mandatária pautada na execução mecânica da Lei. 

(HOLLANDA, 2005) 

No entanto, a análise de que a diversidade e imprevisibilidade dos problemas 

impede uma execução mecânica das normas postas deve ser extrapolada. Proença 

(2009) concorda com Hollanda (2005) ao alertar que numa democracia, a governança 

de polícia seja produto de uma anterioridade constitucional e legal que estabeleça as 

�regras do jogo�. No entanto, como o arcabouço legal é, por vezes, silente, Muniz et al 

(2005) afirmam que o conteúdo técnico do mandato policial no Brasil está em aberto. 

Desta forma, o trabalho policial se mostra entregue ao empiricismo, de forma que o que 

se consente a respeito do dever e dos limites da polícia se mostra um mistério, gerando 

um ambiente entre policiais, governantes e cidadãos de mútuo desconhecimento e, por 

consequência, de mútua suspeita.  

Desta feita, o exercício de um policiamento que traga a cultura cidadã para a 

instituição é, não só uma determinação abarcada nos princípios da normatividade 

brasileira, bem como uma forma de conseguir a legitimidade da corporação policial 

frente a sociedade. 

Por fim, cabe retomar o conceito inicial é afirmar que o Estado de direito busca, 

portanto, despersonalizar a noção de justiça, estabelecendo padrões genéricos e 

universalizáveis. O panorama delineado até aqui está, portanto, em claro desacordo 

com tal formulação teórica. A reabilitação do arbítrio individual dando-se em paralelo à 

vigência do direito positivo indica uma superposição de estruturas que denota a 

coexistência de duas construções ideais: a do Estado de natureza hobbesiana, por um 

lado, e a do Estado moderno de direito, por outro. A eficácia ora de um, ora de outro, 

compõe uma estrutura amálgama que abriga a angústia das ações imprevisíveis. 

(HOLLANDA, 2005) 
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3.5. Violência policial 

 

Conforme já foi demonstrado nesse trabalho, a década de 1980 marcou-se pelas 

transições democráticas no Brasil. A mudança do regime foi vista como a grande 

chance da prevalência dos direitos humanos, já que houve a ampliação dos canais de 

participação e representação, garantindo uma maior transparência das atividades do 

governo (COSTA, 2004). 

No entanto, grande parte dessas expectativas foram frustradas, como já 

demonstrado no presente estudo. Como já foi discutido, houve falhas na 

implementação do Estado de Direito (LEMGRUBER, 2003; HOLLANDA, 2005; e 

COSTA, 2004), de forma que, apesar da transição democrática, convive-se ainda com 

o exercício autoritário do poder por parte de agentes públicos e algumas instituições 

estatais. 

Neste contexto, insere-se a violência policial, que têm o caráter específico de ser 

aquela cometida pelo Estado e seus agentes contra os cidadãos. As instituições 

policiais são aquelas autorizadas ao uso da força, ou seja, são a face do Estado que 

detém a capacidade de instrumentalizar o monopólio do uso da força, já 

exaustivamente tratado neste trabalho. No entanto, deve-se sempre ressaltar a 

diferença entre uso da força e violência policial. Como já foi demonstrado neste estudo, 

Soares (2006), é característica fundamental da polícia o comedimento no uso da força. 

Neste mesmo sentido, deve-se lembrar o estudado por Skolnick et al (1993). Os 

autores alertam que o ponto mais crítico da questão do uso da força é quanto e com 

quais instrumentos a força é apropriada para solucionar situações que os policiais 

encontram nas ruas. Segundo os autores, as leis norte-americanas colocam que a 

força deve ser usada com os critérios de necessidade e razoabilidade, sendo aplicável 

apenas como último recurso. No entanto, essas normatizações se mostram vagas a 

ponto de não definirem de forma precisa o limite da atuação do policial quando em sua 

atividade de rua. O mesmo se pode perceber quando da análise da legislação 

brasileira. 

Como demonstra Costa (2004), o limite entre uso da força e violência policial é 

tênue e ainda é marcado como característica de uma certa sociedade, num certo 

período. Isto quer dizer que a tolerância da sociedade em relação aos abusos policiais 

e determinado por valores culturais intrínsecos a ela. Esta afirmativa corrobora a ideia 

colocada anteriormente de que setores da sociedade brasileira são hoje apoiadores de 
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certas práticas policiais abusivas (SOARES, 2005; MONJARDET, 2003; CHEVIGNY, 

1995). 

Em seu trabalho, Costa (2004), tomando o cuidado de não definir a violência 

policial (devido ao caráter flexível explicitado anteriormente), busca descrevê-la e 

colocá-la em algumas categorias. O autor enfatiza que essas formas categóricas são 

aquelas reconhecidas pela sociedade atual como violências praticadas pelas polícias, e 

traz ainda a ideia de que essa categorização deverá ser reanalisada oportunamente, 

quando novas formas de violência policial passarem a ser reconhecidas. 

A primeira categoria colocada é a tortura, ou seja, �a imposição deliberada de 

força e sofrimento (físico ou psicológico) contra cidadãos detidos pela polícia� (COSTA, 

2004, p. 13). Pode-se afirmar que a tortura é normalmente empregada com vistas a 

facilitar a obtenção de informações e confissões (CHEVIGNY, 1995; COSTA, 2004). A 

raiz histórica dessa categoria é marcante na história da América Latina, já que durante 

as ditaduras militares essa prática se tornou conhecida da sociedade.  

A segunda categoria colocada é a detenção violenta, ou seja, o uso injustificado 

da força para deter suspeitos. Essa categoria é relatada com maior frequência entre 

policiais do Reino Unido, como uma das três maiores queixas contra a polícia, segundo 

Costa (2004). O autor afirma ainda que, policiais australianos, norte-americanos, 

europeus e latino-americanos também são acusados desse tipo de violência. 

A terceira categoria são as mortes sob custódia. Segundo Costa (2004, p. 14), 

�cidadãos detidos e sob custódia policial, não raro, morrem sob circunstâncias 

suspeitas�. Essas mortes podem ocorrer tanto por punição, quanto pela chamada 

�queima de arquivo�. (COSTA, 2004) 

A quarta categoria é o abuso da força letal. A força letal, com base na 

normatividade, deve ser utilizada apenas nos momentos excepcionais nos quais a vida 

do policial ou de outro cidadão se encontra em perigo. Assim, o uso da força letal fora 

dessas hipóteses constitui violência policial. Segundo Costa (2004), existem pelo 

menos três formas de aferir a ocorrência da força letal: 

 Análise da relação entre civis mortos e feridos pela polícia. Para se 

concluir que não há abuso da força letal, deve-se constatar que o número de 

feridos seja superior ao número de mortos pela polícia. 

 Relação entre policiais e cidadãos mortos em confrontos armados. 

A expectativa sobre essa relação é que o número de policiais mortos seja 
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sempre inferior, visto que os policias são teoricamente mais bem preparados e 

equipados. No entanto, um grande desequilíbrio nessa relação pode demonstrar 

um uso excessivo da força letal. 

 Proporção entre o número de civis mortos pela polícia e o registro 

total de homicídios no mesmo período. Essa mensuração leva em consideração 

a violência da sociedade em questão. Assim, é esperado que em uma sociedade 

violenta o número de confrontos armados entre policiais e cidadãos seja superior 

ao que ocorre em sociedades menos violentas. 

Como próxima categoria de violência policial, Costa (2004) aponta o controle 

violento de manifestações públicas. Neste caso, considera-se violência policial quando 

o uso da força é empregado como instrumento no controle de manifestações em 

detrimento a técnicas de negociação, isolamento e dispersão de multidões. 

A sexta categoria de violência policial colocada são as operações policiais 

dirigidas contra determinadas populações. A polícia é acusada recorrentemente de uso 

excessivo da força no momento da execução de operações policiais provocadas por 

suspeitas de atividades ilícitas ou para cumprimento de mandados prisão e busca e 

apreensão. Essas operações podem tomar forma de detenções violentas ou abuso de 

força letal quando realizadas contra suspeitos. No entanto, quando dirigidas contra 

determinadas populações consideradas grupos sociais perigosos, essas operações 

tomam uma forma específica de violência policial. 

A última categoria colocada por Costa (2004) é a intimidação e vingança. Essa 

categoria se consubstancia quando policias tomam para si a prerrogativa da execução 

de uma ideia pessoal de justiça e tolhem o suspeito de seus direitos de contraditório e 

ampla defesa garantidos constitucionalmente. Essa categoria retrata a velha máxima 

do �fazer justiça com as próprias mãos� e demonstra uma exacerbação da competência 

constitucional colocada à polícia. A solidificação se dá mais claramente com a criação 

de grupos paramilitares que atuam em regiões específicas. Deve-se ressaltar a relação 

entre a ação de grupos paramilitares e a ocorrência dos históricos linchamentos 

(�lynchings�) ocorridos nos Estados Unidos que via de regra tinham policiais como 

participantes (SKOLNICK et al, 1993) 

Todas as categorias elencadas podem desencadear, algumas mais direta e 

outras mais indiretamente, em homicídios causados por policiais. Esses eventos são o 

objeto do presente trabalho. 



41 
 

3.5.1. Questões sociais e violência policial 

 

A violência policial está intimamente relacionada às questões sociais. Esta 

afirmativa extrapola os limites brasileiros e, com feições diferenciadas pode ser 

diagnosticada nos Estados Unidos. 

Na história americana, um marco das violações de direitos humanos, como hoje 

entendidos, são os �lynchings�, práticas que geravam homicídios por ação extrajudicial 

da máfia, que ocorreram do final do século XVIII até os anos sessenta do século XX. 

Segundo Skolnick et al (1993), esses movimentos era empregados para controlar uma 

população considerada indesejável e indigna. Segundo o autor, esses fatos marcam 

uma história desonrosa da sociedade americana que demonstram uma longa tradição 

de violência para atingir o controle social unida a uma história de racismo e nativismo. 

O nativismo em pauta leva, por óbvio, à prevalência de um grupo que preza pela 

existência e preservação de uma ordem arranjos sociais e cuja ideologia trouxe o 

conceito de �lei e ordem� com papel de protagonismo. 

Neste sentido, o autor argumenta que, historicamente nos Estados Unidos, 

violência privada, algumas vezes em conjunção com a autoridade constituída e outras 

não, foi usada como um instrumento para impor um sistema de arranjos sociais, 

políticos, econômicos e culturais contra aqueles cujas ações, e em alguns casos, a 

mera existência, é vista como ameaçadora. 

A realidade norte-americana, apesar de totalmente desconectada da brasileira, 

pode evidenciar pontos comuns de análise. A ideia dos lynchings não pode ser 

reproduzida, mas a análise acerca da distinção de grupos sociais marcados por esses 

eventos na história norte-americana guarda certa semelhança com o desenvolvido na 

sociedade brasileira. 

No caso já explorado do momento histórico da ditadura militar e também de 

outros eventos da história brasileira, a segregação de grupos e o estabelecimento de 

distinção entre �homens de bem� e �não-homens� (HOLLANDA, 2005) determina traços 

da violência policial. 

Neste sentido, Adorno apud Peres et al (2008) demonstra que os problemas 

sociais colocados pela pobreza, desigualdade e pela exclusão social no Brasil são 

questões relacionadas à justiça social. Neste sentido, o aprofundamento das 

desigualdades sociais no Brasil relaciona-se com um processo de consolidação 

democrática débil, que não reduziu a distância entre os direitos políticos e sociais.  
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Ainda sobre este ponto, Peres et al (2008, p. 269) argumenta que �a 

desigualdade no acesso a bens e serviços públicos de educação, saúde, lazer, cultura 

e segurança, aliada a práticas de injustiça, discriminação e violência policial compõem 

no Brasil o cenário de exclusão que parece sustentar o ciclo da violência�. Como 

demonstra a autora, o ciclo da violência relaciona-se com a ocorrência de homicídios 

causados por policiais em áreas de incidência de mortalidade por homicídios em geral. 

A respeito disso cabe ressaltar que, como a violência urbana no Brasil 

apresentou aumento nas décadas de 1980 e 1990, registrou-se também um aumento 

na violência das instituições policiais que, contraditoriamente, são responsáveis pelo 

controle do crime e da violência. Assim, 

As áreas em que há maior incidência de homicídios, em que existe maior 

superposição de carências, onde a população não tem acesso a direitos 

fundamentais e onde as polícias se mostram incapazes de controlar o crime e a 

violência também registram uma maior incidência de violência policial. São 

áreas onde a população está altamente exposta a dois tipos de violência, do 

crime e da polícia, que se alimentam mutuamente e intensificam o processo de 
exclusão social. (PERES et al, 2008) 

Assim, podem-se perceber os limites da transição democrática no Brasil. Essa 

afirmativa justifica-se pela dicotomia criada entre o provimento e garantia de direitos 

sociais, após o Estado democrático de Direito, por um lado, e a realidade na qual vive 

significativa parcela da população. Como já foi demonstrado, essa ausência de direitos 

na prática alimentam o ciclo da violência, da exclusão e da tolerância de exacerbações 

no uso da força por parte dos policiais. A questão da violência policial deve ser tratada 

a partir de reformas na polícia mas, de forma mais profunda, nas questões sociais, que 

guardam sua gênese. 

 

3.6. Considerações acerca da base teórica: o ciclo do monopólio do uso da 

força à violência policial e a atuação dos governadores 

 

A análise desenvolvida no presente trabalho buscou defender o raciocínio cíclico 

que contempla os conceitos de monopólio do uso da força e violência policial. 

Considera-se, portanto, que há uma relação de gênese e justificação entre um e outro, 

de forma que a gênese da violência policial se coloca a partir da instrumentalização, 

pela polícia, do monopólio da violência exclusivo do Estado e, da mesma forma, 

excessos policiais são justificados pela mesma instrumentalidade. 
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Para tanto, vários conceitos intermediários foram desenvolvidos visando explicar 

como, de fato, ocorre esta instrumentalização e quais seriam os limites da mesma. 

O desenho esquemático a seguir busca possibilitar a visualização desses 

conceitos e ideias. 

 

 

Figura 1: Desenho esquemático da base teórica. Fonte: Elaboração própria 

 

Faz-se imprescindível, por outro lado, discutir qual o papel do executivo estadual 

nesse ciclo. Seriam os governadores estaduais capazes de influir nesse ciclo? Em 

outras palavras, cabe ao chefe do executivo estadual inferir na forma de execução do 

trabalho policial? 

A esse respeito Ahnen (2007) analisa a violência policial em termos de 

democracias recentes. O problema analisado pelo autor reside na constatação de que 

desde a democratização brasileira, os índices de homicídios causados por policiais 

cresceram substancialmente, retratando casos de uso excessivo da força e abuso de 

direitos humanos.  

Segundo o autor, a democratização seria uma causa em si deste problema. 

Apesar de que, teoricamente, a democracia seria mais responsiva, os canais de 

interlocução seriam mais sólidos e a possibilidade de substituição do chefe do 
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executivo se consubstanciaria em uma forma de controle da população a seus atos, os 

dados de violência contra a população não vieram a retratar avanços em termos de 

direitos humanos. 

A razão dessa constatação contraintuitiva se deve, segundo o autor, ao fato de 

que em transições democráticas são abertas novas formas de rebeldia das classes 

excluídas, aumentando a repressão. A manifestação política dessas classes excluídas, 

segundo Ahnen (2007) gera oportunidade a governos populistas, criando incentivos 

para que haja a demanda por repressão colocada pelos estratos mais altos da 

sociedade. Assim, no momento de crescimento de crimes e violência os cidadãos 

tenderiam a votar em candidatos que prometessem o restabelecimento da ordem 

através de uma repressão mais dura. Além disso, as democracias recentes não 

contariam com mecanismos de controle e comunicação sólidos, gerando o incentivo e 

a impunidade do recurso policial à violência excessiva. 

O grande problema do Brasil, no período da democratização e nos anos 

seguintes, foi diagnosticado como o aumento dos índices criminais. Isso acabou 

gerando um incentivo eleitoral para que candidatos à chefia do executivo elegessem a 

segurança pública como a questão mais importante a ser tratada no país. No entanto, 

os candidatos eleitos optaram pela solução mais simples da questão: o aumento da 

frequência e da intensidade da ação policial.  

É importante ressaltar que a demanda por ordem a qualquer custo, como 

colocado anteriormente, é feita pelos pelas classes média e alta. Esses setores, via de 

regra, tendem a destinar seus votos a candidatos com orientação política de direita. 

Ademais, esses candidatos tendem a se comprometer a um recrudescimento da ação 

da polícia.  

Além disso, os candidatos de direita tendem a entender o recrudescimento da 

ação policial como um viés de sua eficiência. Nas palavras de Luís Antônio Fleury, 

governador do Estado de São Paulo entre 1990 e 1994:  

(O fato de que neste ano houve mais mortes causadas pela polícia militar) 

significa que eles são mais ativos. Quanto mais a polícia está nas ruas, mais 

chances de confrontos entre criminosos e policiais.Do meu ponto de vista, o 
que a população quer é que a polícia aja com ousadia. (AHNEN, 2007, p.146) 

De maneira complementar, Soares (2006) estuda o mesmo tema e busca 

diferenciar as posições da direita e da esquerda diante da segurança pública.  

Ao descrever a direita frente à situação, Soares (2006), coloca que 

historicamente os conservadores buscaram impor o que é chamado de �cerco sanitário� 
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às classes populares, de forma a definir seu território e mantê-las sob ameaças 

constantes de incursões policiais arbitrárias.  

O autor defende que a conversão das polícias brasileiras em instrumentos de 

coerção política nunca foi impossibilitada, visto que não há para as corporações uma 

formação em democracia, respeito universalista à cidadania e fidelidade ao 

igualitarismo legal. Neste contexto, os setores conservadores não buscaram uma 

adequação do gradiente do uso da força. Assim, Soares (2006, p. 301) afirma que: 

A legitimidade que a sociedade brasileira tradicionalmente conferia à violência 

policial derivava, não da legalidade dos procedimentos, mas da natureza da 

relação polícia-criminosos, concebida sob o prisma da vendetta e do 
mimetismo metonímico: quem age com violência deve ser tratado com 
violência, independentemente de considerações técnicas ou legais, ditadas 

pela singularidade dos contextos. 
Trabalhando a ideia, o Soares, (2006, p. 300) afirma que �adestrados para vigiar 

e punir os excluídos, os policiais tornaram-se parte do universo excluído�.  

Toda a ideia trabalhada pelo autor visa definir o contexto do que ele chama de 

�política do pé na porta�. Aprofundando o tema, é colocado que o recrudescimento da 

polícia desejado pelos setores mais conservadores, associado ao seu mimetismo com 

as classes excluídas, foram gênese das diversas mazelas características das 

instituições policias atuais. Esse raciocínio leva um ciclo no qual, a partir das críticas às 

questões policiais, as lideranças conservadoras �pediam mais do mesmo: mais 

truculência, menos controle sobre as ações policiais, mais liberdade aos policiais para, 

em um gesto, julgar, sentenciar e executar a pena capital.� (SOARES, 2006, p.303). 

Já no que tange ao posicionamento da esquerda diante da segurança pública, 

Soares (2006) afirma que o setor, apesar de não ter dado a devida atenção ao tema da 

segurança pública, buscou repelir a política do cerco sanitário e a seletiva brutalidade 

policial. No entanto, o autor salienta que a esquerda apresenta mais o negativo que o 

positivo, preocupando-se mais em denunciar a direita do que em sugerir uma agenda 

política para a segurança pública baseada em alternativas que visem unir a eficiência 

policial e o respeito aos direitos humanos. Há um vácuo, portanto de propostas que 

busquem ação preventiva e repressão qualificada, orientadas para a proteção da vida e 

da liberdade. Segundo colocado pelo autor, somente em 2000 as forças políticas de 

esquerda apresentaram um plano de segurança consistente. 

O grande ícone que representa o posicionamento da esquerda frente à questão 

da segurança pública é Leonel Brizola, governador do Estado do Rio de Janeiro por 

duas vezes e eleito nos anos de 1982 e 1990. Como demonstra Machado da Silva et al 
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(2005), a palavra de ordem de seus governos foi direitos humanos. Carneiro (2010) 

discute as políticas elaboradas à época acerca da segurança pública no Estado e 

demonstra que o paradigma colocado associava o recrudescimento da violência e da 

criminalidade a questões sociais. De forma mais pragmática, o governador se 

empenhou em defender a reforma do estatuto jurídico das polícias, propondo, inclusive, 

a unificação; alterar o currículo da formação dos policiais; promover o policiamento 

comunitário; e limitar as intervenções policiais em área de favela.  

Todas as questões teóricas colocadas devem servir de base para o teste da 

hipótese central deste trabalho. Para tanto, o capítulo seguinte visa descrever a 

metodologia, os dados e a hipótese da pesquisa.·. 

4. ABORDAGEM METODOLÓGICA E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

O estudo de Ahnen (2007), basilar para o desenvolvimento do presente trabalho, 

apresenta, no entanto, algumas limitações que merecem destaque. Primeiramente, 

deve-se colocar que os dados de homicídios coletados pelo autor foram realizados com 

base em notícias de jornal compiladas pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos. 

No momento da elaboração do estudo em epígrafe, esta foi colocada como uma boa 

proposta para coleta de dados. No entanto, nos dias atuais, a base do Ministério da 

Saúde se mostra mais confiável, conforme salientado por Cerqueira (2012). Deve-se 

ressaltar que, mesmo atualmente, ainda percebe-se subnotificação na base de dados 

do DATASUS. 

Outra limitação do trabalho de Ahnen (2007) é a utilização da regressão simples 

para tratamento dos dados. Para análises temporais com várias observações o método 

mais recomendado é o de dados em painel. 

A ideia do presente trabalho é trazer a contribuição colocada por Ahnen (2007) e 

superá-la, a partir de dados mais robustos e metodologia mais aplicada. Ademais, é 

colocada como uma questão adicional a discussão da qualidade institucional da 

corporação policial, fator certamente preponderante no nível da violência apresentada. 

No que tange o presente estudo, a metodologia utilizada para a verificação 

empírica se dará a partir de regressões do modelo de dados em painel. A citada 

técnica é indicada para o desenho de um corte transversal de séries temporais.  
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Como demonstra Wooldridge (2006), o modelo de dados em painel contém 

dimensões de corte transversal e de série temporal, apesar de diferir em alguns 

aspectos importantes de um agrupamento independente de cortes transversais. A ideia 

é que, ao coletar dados em painel, sejam acompanhados os mesmos indivíduos, 

famílias, cidades, empresas, etc, ao longo do tempo. 

O modelo utilizado é o de efeitos aleatórios. Conforme colocado pelo Wooldrige 

(2006, p.433), o estimador de efeitos aleatórios á atraente quando pensamos que o 

efeito não observado é não-correlacionado com todas as variáveis explicativas. 

O modelo geral para o método de dados em painel com efeitos não observados 

é dado por: 

௧ݕ  ൌ ௧ߚ � ଵ௧ݔଵ௧ߚ � ڮ ௧ݔ௧ߚ  ܽ   ௧ݑ
 

Na equação supramencionada, i refere-se aos diferentes indivíduos, no caso 

dessa pesquisa, estados, enquanto t refere-se ao período de tempo. Ainda, ߚ௧ é 

relativo ao parâmetro do intercepto e ߚ௧ ao coeficiente angular que corresponde à K-

ésima variável explicativa do modelo. 

No modelo a ser desenvolvido, a amostra será avaliada de forma que as polícias 

militares de 20 estados brasileiros são observadas ao longo de oito anos. Sendo, 

portanto, 160 observações. 

 

4.1. Os modelos e hipóteses colocados 

 

A hipótese central a ser avaliada pelo presente trabalho refere-se à relação entre 

a orientação política do governador e o número de homicídios causados por policiais 

por Estado da federação.  

Como defendido por Ahnen (2007), a democratização brasileira não reduziu 

substancialmente os homicídios causados por policiais (como um tipo de abuso aos 

direitos humanos). O autor relaciona a incidência da violência policial pós-

democratização a duas razões principais. A primeira delas relaciona-se ao que é 

chamado de �conflito social�, de forma que esse conflito relaciona-se às variáveis 

sociodemográficas e coloca um impacto claro no uso da violência letal por policiais.  
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A segunda razão é relativa às coalizões políticas a favor da manutenção da 

ordem, geralmente representadas por políticos de direita, que bloquearam medidas 

efetivas de controle da violência policial e implementaram políticas de segurança 

pública que levam ao uso da força. Segundo o autor, os cidadãos elegeram políticos de 

�mão forte� para lidar com o crime e a violência, de forma que esses candidatos, 

quando eleitos, estabelecem mudanças na segurança pública a fim de reprimir o crime, 

mesmo que a partir de violações de direitos humanos. 

As variáveis de orientação política dos governadores serão trabalhadas na 

seção seguinte. No entanto, cabe colocar que, devido a dificuldade desse tipo de 

categorização no Brasil, foram utilizadas três variáveis para medir a orientação política 

do governador de Estado. 

Assim, o problema de pesquisa colocado é: os governadores de direita induzem 

a uma polícia militar mais violenta? Cabe registrar que a violência policial nesse 

trabalho é medida pelo número de homicídios causados por policiais por ano, 

registrados no DATASUS como �mortes por intervenção legal�. 

Para testar a hipótese foram coletados dados de vinte Estados brasileiros. Os 

Estados da região norte foram excluídos pela suspeita de subnotificação das mortes 

por intervenção legal e consequentemente, falta de confiabilidade no dado do Ministério 

da Saúde. 

O desenho esquemático do problema é: 

  
Figura 2: Desenho esquemático do problema de pesquisa.  

Fonte: Elaboração própria 
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A hipótese a ser testada, portanto, é a de que, no período compreendido entre 

2003 e 2010, em Estados dirigidos por governadores de orientação política de direita, 

há uma maior ocorrência de mortes causadas por policiais. Além disso, por se 

reconhecer que somente a orientação política do governador não é suficiente para 

determinar as mortes causadas pela polícia, o modelo é controlado por:  

 Variáveis sociodemográficas, que visam avaliar a influência das questões 

sociais no modelo; 

 Taxa de homicídios do Estado, que visa avaliar a violência instaurada no 

território; 

 Qualidade institucional da PM, que traz a expectativa de que o 

desenvolvimento institucional das corporações levaria a um maior respeito 

aos preceitos humanos e a aplicação de operações policiais mais 

efetivas. No modelo estatístico avalia-se a qualidade institucional pelos 

anos médios de escolaridade das tropas. 

Cabe agora, portanto, descrever cada uma das variáveis. 

 

4.2. As variáveis apresentadas 

 

As variáveis utilizadas nos modelos são trabalhadas na metodologia de forma a 

que sejam obtidos seis modelos. As diferenças entre os modelos são dadas visto que 

são trabalhadas duas variáveis dependentes e três variáveis independentes. 

 

4.2.1. Variáveis dependentes  

 

Conforme demonstra Cerqueira (2012), nos países desenvolvidos, os dados 

quantitativos em relação à dinâmica criminal são obtidos a partir de três fontes de 

informações. A primeira delas são as pesquisas domiciliares de vitimização periódicas. 

A segunda são os registros policias. Já a terceira é tida por base do sistema de saúde, 

pesquisando-se os dados de mortalidade.  

No caso brasileiro, não existem pesquisas domiciliares de vitimização e, ao 

mesmo tempo, não há confiabilidade nas informações dos registros policiais. Assim, as 

informações provenientes do Ministério da Saúde representam a única base de dados 
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confiável, periódica e com abrangência nacional. Com isso, a extração dos dados de 

mortalidade se deu pelo portal do banco de dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). 

As taxas que expressam as variáveis são calculadas com base nos quantitativos 

populacionais extraído do portal do IBGE. Os dados são coletados pelos censos 

demográficos de 1991, 2000 e 2010. Para o número anual foram imputadas regressões 

polinomiais de segunda ordem.  

As variáveis dependentes colocadas são: 

 

 Mortes por intervenção legal (Int_leg):  

É a taxa, por ano e por cem mil habitantes, de mortes causadas pela polícia. São 

computadas todas as categorias do grupo, sendo elas: 

o Intervenção legal envolvendo o uso de armas de fogo;  

o Intervenção legal envolvendo o uso de explosivos;  

o Intervenção legal envolvendo o uso de gás;  

o Intervenção legal envolvendo o uso de objetos contundentes;  

o Intervenção legal envolvendo o uso de objetos cortantes e penetrantes; 

o Intervenção legal envolvendo o uso de outros meios especificados; 

o Intervenção legal, meio não especificado; e 

o Sequelas de intervenção legal. 

 

 Mortes por intervenção legal e por intenção indeterminada (Int_ND):  

É a taxa, por ano e por cem mil, do quantitativo somado das mortes por 

intervenção legal (considerando-se as mesmas categorias da variável anterior) ao total 

de mortes por intenção indeterminada no mesmo período. Essa variável foi construída 

com base no estudo de Cerqueira (2012) que, analisando características diversas a 

respeito das mortes por intenção indeterminada, conclui que a quase totalidade desses 

registros trata-se de homicídios.  

Essa �cifra negra� de homicídios é, segundo Cerqueira (2012), resultado de 

incentivos perversos. O primeiro deles diz respeito à inexistência de mecanismos 

efetivos de identificação e punição quanto aos desvios de conduta que faz com que 

muitos policiais se envolvam com atividades ilícitas, como grupos de extermínio e 
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milícias, que acabam gerando o acobertamento de crimes cometidos por outros 

policiais.  

No entanto, o segundo incentivo perverso traz a fragilidade da variável. Como 

vários Estados adotam o mecanismo de premiação por redução do número de crimes, 

há a possibilidade que a qualidade da informação sobre homicídios seja prejudicada 

intencionalmente. 

 

4.2.2. Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes, que buscam classificar as orientações políticas dos 

governadores, foram colocadas em escala de 1 a 10, de forma que 1 retrata esquerda, 

enquanto 10 retrata direita. A tabela com as medidas coletadas para as três medidas 

usadas como variáveis independentes está contida no anexo a este trabalho. 

 

 Ideologia dos governadores de Cristiane Batista (Ideol_gov_cris): 

A variável foi construída com base na pesquisa orientada pela professora 

Cristiane Batista em andamento na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

� UNIRIO. A construção da variável de ideologia do governo estadual pela pesquisa, 

ainda em fase de finalização, está sendo constituída através de survey, realizado em 

2001 e atualizado em 2012, a partir de informações coletadas mediante o 

desenvolvimento de um questionário enviado a cientistas políticos, sociólogos, juristas 

e jornalistas ligados à área política em todos os estados da federação brasileira. Neste 

questionário, os entrevistados classificaram ideologicamente
2 os mandatos dos 

governadores das regiões nas quais estão localizados seus respectivos estados, nas 

eleições de 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2006 em esquerda (1), centro-esquerda 

(2), centro (3), centro-direita (4) e direita (5), com base na plataforma eleitoral dos 

governadores, e não apenas utilizando seu partido como referência. Conforme 

defendido pela equipe da referida pesquisa, a classificação da ideologia dos governos 

estaduais tendo como base não só o partido do governador, mas também a orientação 

das políticas públicas adotadas pelo seu governo é mais eficiente e se aproxima mais 

da precisão do que a classificação ideológica com base apenas nos partidos políticos 

dos governadores. 

                                                             
2 Baseados na classificação de COPPEDGE (1997) 
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Essa variável possui uma limitação visto que não foi possível coletar o mesmo 

número de respostas para todos os Estados, de forma que alguns Estados tiveram 

seus governos classificados por poucos especialistas. 

Faz-se imprescindível ressaltar que os parâmetros utilizados pela citada 

pesquisa para classificação de ideologia foram utilizados previamente em outros 

trabalhos, como o estudo da relação entre gasto social e orientação política 

desenvolvido por Santos (2006). 

Para fins de comparação, os valores de escala de 1 a 5 foram transformados em 

escala de 1 a 10. 

 

 Ideologia dos governadores de Power e Zucco (Ideol_gov_power): 

O trabalho de Power e Zucco (2009) estabelece uma classificação dos partidos 

brasileiros onde 1 equivale a esquerda e 10 a direita. A pesquisa é feita com base no 

legislativo federal. Essa variável possui uma limitação visto que não se pode 

estabelecer que o comportamento dos membros do legislativo federal será equivalente 

ao dos governadores de Estado, mesmo quando membros de um mesmo partido. 

 

 Média das ideologias (Med_ideol): 

O valor é estabelecido por média aritmética extraída entre as variáveis criadas 

pela pesquisa da UNIRIO e por Power e Zucco (2009). O intuito é corrigir as 

deficiências das duas variáveis anteriores combinando o comportamento do 

governador com o de seu partido no legislativo federal. 

Uma questão que deve ser pontuada e é aplicável a todas as variáveis 

independentes é relativa aos incentivos eleitorais. Como já foi demonstrado, o 

defendido por Ahnen (2007) é que, frente um quadro de aumento da criminalidade, a 

população passa a demandar um aumento da frequência e da intensidade da ação 

policial. Nesse sentido, são buscados candidatos que defendam uma ação mais 

violenta por parte da polícia. Assim, o incentivo eleitoral é uma variável exógena a ser 

trabalhada em estudos futuros. 
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4.2.3. Variáveis de controle 

 

As variáveis que seguem foram selecionadas por possivelmente interferir na 

pesquisa. As variáveis de controle utilizadas podem ser classificadas em 

sociodemográficas, homicídios do Estado e qualidade institucional da PM. 

As variáveis sociodemográficas são preponderantes na análise visto que há uma 

expectativa de que indicadores sociais mais degradados explicariam uma sociedade 

mais violenta, como foi discutido no capítulo teórico.  

A variável de homicídios do Estado visa controlar a violência do Estado. Desta 

forma, assume-se que os homicídios em geral retratam sociedades mais ou menos 

violentas, o que influencia o comportamento policial. 

Por fim, a qualidade institucional da PM e estabelecida por Estado e se baseia 

na escolaridade dos policiais. Presume-se que uma formação mais densa levaria a 

uma tropa com maior reconhecimento das questões sociais, maior conhecimento das 

técnicas e do mandato policiais e, consequentemente, respeito aos direitos humanos. 

Sabe-se, no entanto, que a medida de qualidade institucional é mais ampla. No 

entanto, pela dificuldade de coleta de dados anuais de todos os Estados, a medida 

será trabalhada mais profundamente no capítulo que busca a comparação entre as 

corporações policias dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Portanto, são as variáveis de controle: 

 

 Variáveis sociodemográficas: 

 

o Densidade Populacional (Dens_POP):  

É a razão entre o número de habitantes e a área do Estado, em quilômetros 

quadrados. Os dados foram coletados no portal do IBGE e o número de habitantes foi 

extraído dos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. Foi imputada regressão 

polinomial de segunda ordem para o número anual de habitantes de cada Estado; 

 

o Mortalidade infantil (Mort_Inf): 

É calculada considerando-se o número de crianças de até cinco anos que 

morrem em razão de 1000 crianças nascidas vivas. Os dados foram extraídos do portal 

do DATASUS; 
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o Analfabetismo (Analf): 

É calculado pela porcentagem analfabeta da população, com base nos censos 

de 1991, 2000 e 2010. O cálculo anual é feito com base em uma regressão polinomial 

de segunda ordem (estimação de valores ano a ano). Os dados foram coletados no 

portal do IBGE; 

  

o Mortalidade de jovens (Mort_Jov): 

É a taxa, por cem mil habitantes, de mortalidade de pessoas de 15 a 29 anos. 

Os dados foram extraídos do portal do DATASUS; 

 

o Índice de Gini estadual (Gini): 

O índice de Gini reflete a desigualdade de renda, com base na renda auferida 

por domicílio per capita. O cálculo se deu com base nos dados dos censos 1991, 2000 

e 2010. Para o valor anual foi feita uma regressão polinomial de segunda ordem. Os 

dados foram extraídos do portal do DATASUS; 

 

 Variável de homicídios do Estado: 

 

o Homicídios em geral (Hom_ger): 

É a taxa, por cem mil habitantes, de homicídios de cada Estado da Federação. A 

pesquisa foi realizada no portal do DATASUS e para calcular essa variável foram 

abarcadas todas as categorias do grupo de mortes por agressão da CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde):  

 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias 

biológicas; 

 Agressão por meio de substâncias corrosivas; 

 Agressão por pesticidas; 

 Agressão por meio de gases e vapores; 

 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias 

nocivas especificados; 

 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas 

não especificados; 
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 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e 

sufocação; 

 Agressão por meio de afogamento e submersão; 

 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão; 

 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de 

fogo de maior calibre; 

 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma 

não especificada; 

 Agressão por meio de material explosivo; 

 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas; 

 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes; 

 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante; 

 Agressão por meio de um objeto contundente; 

 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado; 

 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de 

um objeto em movimento; 

 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor; 

 Agressão por meio de força corporal; 

 Agressão sexual por meio de força física 

Além destes foram somados as mortes causadas por sequelas de um fato cuja 

intenção é indeterminada e todas as categorias do grupo mortes causadas por 

intervenção legal; 

 

 Variáveis de qualidade institucional das Polícias Militares 

 

o Tempo de existência do Curso de Formação de Oficiais (CFO): 

É o valor elevado ao quadrado no número de anos de existência do Curso de 

Formação de Oficiais em cada Estado. Essa variável foi construída com base em 

pesquisa nas legislações estaduais. De forma específica, foram pesquisadas as 

Constituições Estaduais e Estatutos de Polícias Militares para a extração do dado 

acerca do ano de criação dos cursos de formação de oficiais; 

 

o Escolaridade da tropa (Esc_PM): 
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Refere-se à qualificação média das tropas das Polícias Militares dos Estados. Os 

dados são extraídos das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílios (PNADs), 

realizadas pelo IBGE. Os dados foram coletados nas pesquisas de 2001, 2006 e 2010. 

Para os valores anuais foi imputada regressão polinomial de segunda ordem.  

Para o levantamento de anos de escolaridade foi arbitrado o numero de anos 

por curso mais elevado que o indivíduo frequentou. Nesse contexto, ensino 

fundamental médio e superior equivalem a 8, 11 e 15 anos, respectivamente. 

Essa variável traz, no entanto, uma limitação. Como o dado coletado pelo IBGE 

é amostral, pode-se colocar como uma fragilidade a possibilidade da amostra não 

retratar a realidade do país.  
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5. ANÁLISE DOS ACHADOS DA PESQUISA 

 

O método utilizado de dados em painel com efeitos aleatórios é o mais 

recomendado para essa pesquisa por algumas razões. A primeira delas é relativa a 

possibilidade de se juntar dados temporais (time-series) e seccionais (cross-section) 

num processo agrupado. Assim, a utilização desse método possibilita e exploração 

simultânea das transformações das variáveis ao longo do tempo e em relação aos 

diferentes Estados da Federação, no caso. 

O painel utilizado é balanceado, visto que, para cada Estado, dispomos do 

mesmo número de dados temporais. 

Como vantagens do método de dados em painel, pode-se elencar a 

possibilidade de uso de um grande número de observações, o aumento dos graus de 

liberdade, a redução do risco de multicolinearidade. 

O modelo utilizado é o de efeitos aleatórios que considera a constante como um 

parâmetro aleatório não observável, de forma que as diferenças entre os Estados é 

captada pelo erro. Os testes de Haussman não se mostraram significativos, 

comprovando que o modelo de efeitos aleatórios é o mais indicado. 

Para a aplicação do método foram elaborados 6 modelos, como já descrito.  

Para testar a hipótese, dividimos os modelos em dois grupos. O primeiro grupo 

tinha como variável dependente as mortes por intervenção legal, enquanto o segundo 

apresentava como dependente o somatório de mortes por intervenção legal às mortes 

causadas por intenção indeterminada.  

Na matriz de correlação colocada foi estabelecida a forte correlação entre as 

variáveis independentes. No entanto, como os testes são excludentes, ou seja, cada 

variável é testada em um modelo, essa correlação não implica em prejuízos para o 

método. 
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5.1. Modelos com a variável dependente �Mortes por intervenção legal� 

(Int_leg) 

 

Os modelos e resultados que foram testados para a variável dependente Int_leg 

são representados na tabela a seguir: 

Estimativas Efeitos-aleatórios  

Variável dependente: Int_leg 

 Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3  

const 0,6888  0,6259  0,6893  
 (0,7608)  (0,7483)  (0,7494)  

Variáveis 

independentes 

      

Ideol_gov_cris_ -0,006      
 (0,022)      

Ideol_gov_power   -0,008    
   (0,008)    

Med_ideol     -0,008  
     (0,01)  

Variáveis de Controle       
Dens_POP 0,002**  0,002**  0,002**  

 (-0,001)  (-0,001)  (-0,001)  
Mort_Inf 0,006  0,007  0,007  

 (-0,007)  (-0,007)  (-0,007)  
Analf -0,018  -0,016  -0,019  

 (-0,012)  (-0,012)  (-0,013)  
Mort_Jov -0,001  -9,027e-05  -0,0004  

 (0,002)  (0,003)  (0,003)  
Gini -0,7972  -0,9177  -0,9215  

 (1,207)  (1,178)  (1,193)  
Hom_ger -0,002  -0,002  -0,002  

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  
CFO -9,737e-05  -8,072e-05  -8,849e-05  

 (6,415e-05)  (6,461e-05)  (6,411e-05)  
Esc_PM 0,015  0,020  0,018  

 (-0,031)  (-0,032)  (-0,031)  
       

N 160,000  160,000  160,000  
lnL -77,875  -75,773  -76,201  

       Erro padrão entre parênteses 

* indica significância num nível de 10 por cento 

** indica significância num nível de 5 por cento 

  

Tabela 1: Modelos de dados em painel com efeitos aleatórios considerando a variável dependente Int_leg. 

 Fonte: elaboração própria 
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Os testes realizados com a variável dependente �mortes por intervenção legal� 

não se mostraram significantes para as variáveis independentes. Foi, no entanto, 

atestada significância para a variável densidade populacional. 

Devido aos resultados, percebe-se que a hipótese de que a orientação do 

governador está relacionada à violência policial, medida em homicídios causados por 

policiais, não pôde ser comprovada. 
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5.2. Modelos com a variável dependente �Mortes por intervenção legal� 

somada às �Mortes por intenção indeterminada� (Int_ND) 

 

Os modelos e resultados que foram testados para a variável dependente Int_ND 

são representados na tabela a seguir: 

 

Estimativas Efeitos-aleatórios 

Variável dependente: Int_ND 

 Modelo 4  Modelo 5  Modelo 6  

const 5,452  7,633  6,348  
 (-11,13)  (-10,8)  (-10,9)  

Variáveis 

independentes 

      

Ideol_gov_cris_ 0,167      
 (-0,163)      

Ideol_gov_power   0,226**    
   (-0,114)    

Med_ideol     0,240*  
     (-0,143)  

Variáveis de Controle       
Dens_POP -0,013*  -0,013**  -0,014*  

 (-0,007)  (-0,007)  (-0,007)  
Mort_Inf -0,027  -0,030  -0,036  

 (-0,106)  (-0,101)  (-0,103)  
Analf -0,109  -0,133  -0,124  

 (-0,117)  (-0,112)  (-0,113)  
Mort_Jov -0,669**  -0,684**  -0,678**  

 (-0,097)  (-0,096)  (-0,097)  
Gini 31,130*  32,510*  32,690*  

 (-17,85)  (-17,44)  (-17,64)  
Hom_ger 0,522**  0,532**  0,529**  

 (-0,065)  (-0,064)  (-0,064)  
CFO 0,001  0,000  0,000  

 (-0,001)  (-0,001)  (-0,001)  
Esc_PM -0,659  -0,851*  -0,789*  

 (-0,459)  (-0,464)  (-0,463)  
       

N 160,000  160,000  160,000  
lnL -405,432  -404,373  -405,161  

 Erro padrão entre parênteses 

* indica significância num nível de 10 por cento 

** indica significância num nível de 5 por cento 

Tabela 2: Modelos de dados em painel com efeitos aleatórios considerando a variável dependente Int_ND. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os testes realizados para a variável dependente Int_ND, que soma as mortes 

por intervenção legal àquelas por intenção indeterminada se mostraram mais robustos. 
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No Modelo 4, a variável independente é a construída pela pesquisa da UNIRIO e 

o teste não se mostrou significante. Não se pode, no entanto, considerar que não há 

relevância nessa variável. Como a medida está ainda em construção pela citada 

universidade, alguns estados obtiveram poucos respondentes. Para fins de construção 

do conhecimento científico é importante que a variável seja utilizada novamente 

quando finalizada. 

No Modelo 5, a variável independente é a construída por Power e Zucco. Essa 

variável se mostrou significante no teste, demonstrando que há uma relação entre a 

orientação do governador e as mortes causadas pela polícia somadas às por causa 

indeterminada. Assim, segundo essa análise os governadores de orientação de direita 

induzem a uma polícia mais violenta.  

Além disso, variáveis sociodemográficas se mostraram significantes, ou seja, 

estados com uma maior desigualdade de renda possuem polícias mais violentas. Cabe 

acrescentar que a variável de densidade populacional também se mostrou significante, 

mantendo, no entanto, o sinal negativo. É intuitivo estabelecer que estados com maior 

densidade populacional teriam polícias mais violentas. No entanto, a variável traz uma 

fragilidade visto que se pode afirmar que a maior ocorrência de violência policial se dá 

nos municípios mais densamente ocupados. Como a medida colocada de densidade 

populacional foi do Estado como um todo, o comportamento da variável não 

correspondeu ao esperado. Sabe-se que nos municípios, questões sociais relativas à 

concentração populacional, tais quais áreas densamente ocupadas como favelas, se 

tornam propícias para cometimento de excessos por parte da polícia. Para testes 

posteriores sugere-se que o teste seja realizado com bases municipais para se verificar 

o comportamento da variável. 

A variável de homicídios em geral também se mostrou significante, comprovando 

o disposto na parte teórica deste trabalho. Por esta relação pode-se concluir que 

estados mais violentos possuem polícias mais violentas. O dado de mortalidade de 

jovens se mostrou significante, porém de relação negativa. Este dado deve ser melhor 

trabalhado em pesquisas posteriores visto que as mortes causadas pela polícia, via de 

regra, se concentram na parte mais jovem da população.  

A variável de escolaridade das Polícias Militares se mostrou significante 

mantendo o sinal negativo. Esse dado, apesar da sua fragilidade exposta 

anteriormente, é de suma relevância. Resta comprovado pela análise estatística que 
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quanto maior a escolaridade do policial militar, menos expressivo será o cometimento 

de homicídios por parte dele.  

O Modelo 6 foi o que melhor representou a comprovação da hipótese. A variável 

independente conjuga as criadas pela UNIRIO e por Power e Zucco, de forma que há 

uma correção da orientação política do governador feita com base em seu 

comportamento, pela atuação de seu partido no legislativo federal. As variáveis de 

controle se comportam de forma semelhante ao ocorrido no modelo 5, bem como a 

escolaridade dos policiais militares, o que está intimamente relacionado à toda a teoria 

desenvolvida neste trabalho. 

 

5.3. Considerações acerca dos achados da pesquisa 

 

Nos modelos testados comprovaram-se as relações esperadas. O método 

estatístico de dados em painel se propõe a identificar correlações entre a variável 

dependente e a independente. Assim, para duas das variáveis independentes restou 

comprovada a correlação entre a orientação política do governador de Estado e o 

número de homicídios causados por policiais. Desta maneira, pode-se assumir que 

governadores de direita induzem polícias militares mais violentas. 

É interessante frisar que a correlação se mostrou significativa apenas quando 

calculada a soma das mortes por intervenção legal e as mortes por causa 

indeterminada. Pode-se inferir, com base nisso, que a violência policial ocorre e ainda 

tende a ser velada. Esses casos são aqueles em que se registra o pretenso homicídio 

como desaparecimento ou encontro de cadáver. Um exemplo que se tornou icônico 

desse tipo de manifestação da violência policial é o caso Amarildo, ocorrido no Rio de 

Janeiro em julho de 2013. 

Considerando o parâmetro acima colocado, foi comprovada também a relação 

entre a desigualdade de renda e os homicídios causados por policias. Desta forma, 

como apresentado no referencial teórico deste trabalho, pode-se afirmar que questões 

sociais se relacionam à violência policial na medida em que quanto maior a 

desigualdade de renda, maior o número de homicídios causados por policiais. 

Outra medida comprovada é a relação entre os homicídios ocorridos no Estado e 

a violência policial. Pode-se afirmar, pela análise dos achados de pesquisa que, 

considerando-se por medida de violência a ocorrência de homicídios, quanto mais 
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violento o Estado, mais violenta será sua polícia. Confirma-se, portanto, o trabalhado 

no referencial teórico. 

É relevante demonstrar também que ficou comprovada a relação entre os anos 

de estudo dos policiais e os homicídios causados por eles. Para a elaboração do 

modelo, a escolaridade dos policiais foi assumida como medida de qualidade 

institucional da Polícia Militar. Afirma-se, portanto, que quanto maior a qualidade 

institucional da PM, menos violenta será a corporação. Resta confirmada a ideia de que 

o desenvolvimento acadêmico dos policiais induz a elaboração de operações policiais 

mais eficientes e mais alinhadas aos preceitos dos direitos humanos. 

No entanto, não se pode reduzir a qualidade institucional das corporações 

militares estaduais apenas à escolaridade. Por dificuldade de obtenção de outros 

dados que componham a medida, foi assumida a simplificação no modelo estatístico. 

Para trabalhar melhor a qualidade institucional das polícias militares é importante 

avaliar questões como recursos humanos, remuneração, capacitação da tropa, dentre 

outras. 

Para aprofundar a discussão da qualidade institucional foram eleitos dois 

Estados para comparação. No próximo capítulo a qualidade institucional é trabalhada 

em diversas dimensões no que tange aos Estados de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro.  
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6. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MINAS GERAIS E RIO DE 

JANEIRO 

 

O presente capítulo busca aprofundar na análise das instituições policiais dos 

Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e desenvolver o tema da qualidade 

institucional das corporações dos dois Estados, medidos anteriormente somente com 

base na formação das tropas. Busca-se, portanto, elaborar um estudo de caso limitado 

a bases de dados secundárias e apresentar outros dados que definam as 

características de cada uma dessas corporações, além de ligá-las aos dados de 

homicídios causados por policiais apresentados anteriormente. 

Foram eleitos os dois Estados para comparação por serem unidades da 

federação com características socioeconômicas semelhantes, além de se situarem na 

região sudeste. A escolha do Rio de Janeiro se deu visto que o Estado contou, 

historicamente, com governadores de esquerda apresentando, mesmo assim, altos 

índices de letalidade causada por policiais. O Estado citado comporta-se de forma 

diferente da expectativa colocada pela hipótese de pesquisa. A escolha de Minas 

Gerais se deu por ser um Estado, por outro lado, que contou no período analisado com 

governadores de direita e apresentou índices mais modestos de mortes causadas por 

policiais.  

Média das medidas de ideologia coletadas para Minas Gerais 

UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Minas Gerais 2003 6,80 6,96 6,88 

Minas Gerais 2004 6,80 6,94 6,87 

Minas Gerais 2005 6,80 6,91 6,86 

Minas Gerais 2006 6,80 6,85 6,82 

Minas Gerais 2007 6,80 6,78 6,79 

Minas Gerais 2008 6,80 6,72 6,76 

Minas Gerais 2009 6,80 6,65 6,73 

Minas Gerais 2010 6,80 6,65 6,73 

Média 6,8 6,81 6,80 

 

Tabela 3: Apresentação das medidas de ideologia coletadas para Minas Gerais e suas médias. 

Fonte: Elaboração própria 
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Média das medidas de ideologia coletadas para Rio de Janeiro 

UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Rio de Janeiro 2003 6 2,77 4,39 

Rio de Janeiro 2004 6 2,90 4,45 

Rio de Janeiro 2005 6 3,03 4,52 

Rio de Janeiro 2006 6 3,09 4,54 

Rio de Janeiro 2007 5,8 5,62 4,81 

Rio de Janeiro 2008 5,8 5,59 4,80 

Rio de Janeiro 2009 5,8 5,56 4,78 

Rio de Janeiro 2010 5,8 5,56 4,78 

Média 5,9 4,26 4,63 

Tabela 4: Apresentação das medidas de ideologia coletadas para Rio de Janeiro e suas médias. 

Fonte: Elaboração própria 

 

As tabelas 3 e 4 expressam as médias das medidas de ideologia coletadas para 

os dois Estados. Como se pode perceber, Minas Gerais é um Estado mais a direita que 

o Rio de Janeiro para as médias das três variáveis. No entanto, como já foi citado, o 

dado fluminense de violência policial é mais alto. Sugere-se que essa diferença seja 

explicada pela qualidade institucional das corporações. A ideia deste capítulo é reforçar 

a importância da medida de qualidade institucional da Polícia Militar no que tange à 

violência recorrida por ela. 

Como fonte de dados serão trabalhadas as pesquisas �Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública� e �Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública�. Os dois 

trabalhos foram extraídos do site da Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) e são um retrato das corporações e dos dados de segurança pública, 

publicadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela SENASP, em 2011 e 

2013, respectivamente. 

Sabe-se, no entanto, que os dados analisados pelo método de dados em painel 

apresentados no capítulo anterior abarcam até o ano de 2010. Os dados apresentados 

no Anuário são relativos aos anos de 2009 e 2010. Enquanto isso, a Pesquisa Perfil 

apresenta dados relativos a 2011. É importante que a presente análise possa ser 

trabalhada com os dados mais recentes disponíveis, além de se embasar com a ideia 

de que os números apresentados não guardam grandes variações em anos 

consecutivos. Ademais, como resta provada a influência do executivo estadual na 

atuação policial, não houve alteração na orientação política dos governadores nas 

eleições de 2010 em ambos Estados. No Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB) foi 
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reeleito. Em Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) foi substituído por seu vice, Antônio 

Anastasia (PSDB).  

Busca-se, portanto, fazer uma análise mais pormenorizada das duas 

corporações visando explicar as diferenças estruturais entre elas e avaliar a sua 

atuação no que tange ao achado de pesquisa do presente estudo.  

Para tanto, a análise se subdivide em dimensões comparativas, com vistas a 

facilitar a compreensão. As dimensões colocadas são: recursos humanos, unidades 

operacionais e armamentos, sistemas de informação, remuneração dos policiais, 

capacitação e desenvolvimento, disponibilidade e destinação dos recursos 

orçamentários e dados de violência. 

 

6.1. Recursos humanos: comparação entre as tropas das Polícias Militares de 

Minas Gerais e Rio de Janeiro 

 

Esta seção visa analisar as características do efetivo das Polícias Militares de 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Tabela 3 retrata que, em números absolutos, não há 

grande disparidade entre as duas corporações. No entanto, devido às diferenças 

populacionais dos Estados, a Tabela 4 demonstra que o Rio de Janeiro tem, 

proporcionalmente à sua população, um número muito superior de policiais. 

  

Efetivo ativo total 

informado pelas 

Polícias Militares, por 

Unidade da 

Federação, 2011 

UF  Policiais 
Militares 

MG  45.489 

RJ  43.547 
Tabela 5:Efetivo ativo total informado pelas Polícias Militares, por Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 
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Razão entre a 

população e o efetivo 

das Polícias Militares, 

por Unidade da 

Federação, 2011 

UF População / Efetivo 

MG 434 

RJ 370 
Tabela 6: Razão entre a população e o efetivo das Polícias Militares, por Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

 

 

É importante ressaltar, no entanto, que, apesar do número mais elevado de 

policiais em relação à população, aproximadamente um terço da tropa do Rio de 

Janeiro trabalha em atividades-meio (Tabela 6), não atendendo diretamente aos 

cidadãos. Uma diferença entre os dois Estados que pode justificar o fato é a existência 

de grande número de policiais na Administração Direta do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro. A Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro (SESEG) conta 

com inúmeros policiais em seus quadros, sejam eles civis, militares ou federais. Já a 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS) é formada 

basicamente por servidores civis, não-policiais. 

 

Efetivo das Polícias Militares, segundo atividade, por Unidade da Federação, 

2011. 

UF Atividade-fim Atividade-meio Total 
% em relação ao 

efetivo total 
informado 

MG 38.369 5.009 43.378 95,4 

RJ 21.829 11.882 33.711 77,4 
Tabela 7: Efetivo das Polícias Militares, segundo atividade, por Unidade da Federação, 2011. 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

 

Outro dado de importante análise é a faixa etária dos policiais dos dois Estados 

(Tabela 7). Percebe-se que, em relação a Minas Gerais, o Rio de Janeiro apresenta 

uma tropa de idade mais avançada. Esse dado sinaliza que não há renovação 

proporcional dos policiais, através de novos concursos. Assim, pode-se assumir que há 
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uma dificuldade na disseminação de novas ideias e uma tendência à reprodução de 

padrões já institucionalizados. 

 

Efetivo das Polícias Militares segundo faixa etária, por Unidade da Federação, 2011. 

UF 

Efetivo por faixa etária 

Total 
% em relação 

ao efetivo total 
informado  

18 a 
24 

25 a 
30 

31 a 
35 

36 a 
40 

41 a 
45 

46 a 
50 

51 a 
55 

56 ou 
mais 

MG 4.501 8.901 7.779 9.360 9.599 5.203 449 18 45.810 100,71 

RJ 853 4.785 9.047 9.898 7.840 5.046 3.363 479 41.311 94,87 
Tabela 8: Efetivo das Polícias Militares segundo faixa etária, por Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 
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6.2. Unidades operacionais e armamentos: comparação acerca da 

disponibilidade de recursos logísticos e armamentos entre as tropas das 

Polícias Militares de Minas Gerais e Rio de Janeiro 

 

Esta seção busca analisar dados relativos às questões logísticas das duas 

corporações. O primeiro dado analisado é o número de unidades operacionais de cada 

uma delas. Pela análise da Tabela 8 percebe-se que Minas gerais apresenta um 

número muito superior de unidades em relação ao Rio de Janeiro. É importante 

ressaltar que o dado apresentado guarda relação com as realidades de cada Estado, 

visto que Minas Gerais apresenta um território de dimensões superiores ao do Rio de 

Janeiro. Assim, para que haja uma interiorização das políticas públicas de segurança 

pública, é relevante que o número de unidades operacionais seja compatível com o 

tamanho do território estadual. 

 

Unidades operacionais das Polícias Militares, segundo 

subdivisão, por Unidade da Federação, 2011 

UF  Batalhão  Batalhão 

Especializado 
Companhia 

Independente  Total 

MG 56 7 21 84 

RJ 39 9 1 49 
Tabela 9: Unidades operacionais das Polícias Militares, segundo subdivisão, por Unidade da Federação, 

2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

 

Quando se analisa, no entanto, a proporção de coletes balísticos pelo total do 

efetivo nos dois Estados (Tabela 8), percebe-se que no Rio de Janeiro há a 

disponibilidade de um colete balístico para cada 5 policiais. Esse dado se mostra 

preocupante quando analisado em conjunto com a proporção entre armas de fogo e 

efetivo das corporações. Como demonstrado na Tabela 9, há no Rio de Janeiro mais 

de uma arma por policial. A análise colocada é que, enquanto não há uma 

preocupação com a segurança da tropa, ela deve estar devidamente armada. Na seção 

de dados de violência será analisada a letalidade policial nos dois Estados (Tabela 26) 

e restará demonstrada a falta de segurança colocada aos policiais do Rio de Janeiro a 

partir dos dados de mortes e lesões. 
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Razão entre o total de efetivo por colete balístico 

em uso pelas Polícias Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 

UF Efetivo Colete Balístico Razão 

MG 45.489 37.612 1,21 

RJ 43.547 8.728 4,99 
Tabela 10: Razão entre o total de efetivo por colete balístico em uso pelas Polícias Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

 

Razão entre efetivo e armas de 

fogo em uso pelas Polícias 

Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 

UF Efetivo Armas 
de fogo Razão 

MG 45.489 43.431 1,05 

RJ 43.547 45.949 0,95 
Tabela 11: Razão entre efetivo e armas de fogo em uso pelas Polícias Militares, por Unidade da Federação, 

2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 

 

A análise da Tabela 10 demonstra que a disponibilidade de equipamentos de 

menor potencial ofensivo para a Polícia Militar do Rio de Janeiro é 28% inferior à 

disponibilidade desses equipamentos para a corporação mineira. A grande 

preocupação colocada é que, enquanto há mais de uma arma de fogo por policial no 

Rio de Janeiro (Tabela 9), não há disponibilidade na mesma proporção de 

equipamentos de menor potencial ofensivo. Com essa deficiência resta prejudicado o 

controle de grandes aglomerações de pessoas, comuns no Estado. 

  



71 
 

Quantidade de equipamentos de menor potencial ofensivo em uso pelas 

Polícias Militares, por Unidade da Federação, 2011 

UF Tonfa, bastão 

policial ou similar 

Arma de 
condutividade 

elétrica ou 

dispositivo 
eletrônico de 

controle 

Granada de 
efeito moral  Outros 

MG 20.458 705 1.400 ** 

RJ 3.085 765 3.650 8.565 
Tabela 12: Quantidade de equipamentos de menor potencial ofensivo em uso pelas Polícias Militares, por 

Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

Nota: (**) Não informado. 

 

6.3. Sistemas de informação: comparação do acesso e das características a 

sistemas de informação entre as Polícias Militares de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro 

 

Esta seção visa comparar os acessos a sistemas de informação das 

corporações militares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Essa análise é relevante 

visto que somente com sistemas confiáveis e integrados é possível fazer um 

levantamento fidedigno de dados criminais que deverão pautar a ação policial. 

A Tabela 11 demonstra que não há sistema de registro de informação no Rio de 

Janeiro.  

 

Implantação do sistema de registro de 

informação das Polícias Militares, por Unidade 

da Federação, 2011 

UF  

Sistema 
usado em 
todas as 
Unidades 

Sistema 
usado em 
apenas 
algumas 
Unidades 

Sistema não 

existe 

MG  X     

RJ      X 
Tabela 13: Implantação do sistema de registro de informação das Polícias Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 
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Ademais, a simples existência de sistema não é suficiente, visto que ele deve 

trazer integradas também as informações da Polícia Civil, com o objetivo de se analisar 

a completude do ciclo policial. Somente com sistemas de registros policias integrados é 

possível avaliar quantitativamente e qualitativamente se ações policiais trouxeram, de 

fato, resultados, quais sejam, apreensões, prisões, instauração de inquéritos policiais. 

Além disso, os registros integrados possibilitam uma forma de controle da qualidade e 

da produtividade da ação policial. Como demonstrado na Tabela 12, no Rio de Janeiro 

não há integração de sistemas, visto que o mesmo ainda não foi implantado.  

 

Unidades da 

Federação cujo 

sistema de registros 

policiais da Polícia 

Militar é integrado 

ao sistema de 

registros da Polícia 

Civil, 2011 

UF  
Sistema de 
informação 

integrado 

MG  X 

RJ   
Tabela 14: Unidades da Federação cujo sistema de registros policiais da Polícia Militar é integrado ao 

sistema de registros da Polícia Civil, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 

Nota: �X� significa �sim�, células vazias significam �não�. 

 

6.4. Remuneração dos policiais: comparação das remunerações dos policiais 

militares de Minas Gerais e Rio de Janeiro 

 

As tabelas (13, 14, 15 e 16) a seguir visam comparar as remunerações dos 

policiais militares de cada patente nos dois Estados. Via de regra, a remuneração dos 

policiais militares do Rio de Janeiro é inferior à remuneração dos policiais mineiros. No 

entanto, quando comparada a remuneração bruta mínima de cada patente percebe-se 

que as diferenças mais evidentes concentram-se nas patentes abaixo de capitão. 

Enquanto um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro tem remuneração bruta 

mínima de 82% da remuneração da mesma patente em Minas Gerais, um cadete do 

Rio de Janeiro é remunerado por 29% do valor devido à mesma patente em Minas 
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Gerais. Cabe ressaltar que a diferença de remuneração se apresenta em todas as 

patentes, de forma que, como já mencionado, as remunerações no Rio de Janeiro são 

inferiores. Algumas patentes são remuneradas por valores que significam em torno de 

50% do equivalente mineiro. 

 

Piso salarial e remunerações mínima e máxima dos Policiais Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 

UF 

Coronel Tenente Coronel Major 

Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

MG 8.645,35 12.968,02 15.561,63 7.798,20 10.917,48 14.036,76 6.950,81 9.731,13 12.511,45 

RJ 1.219,05 10.581,39 ** 1.097,15 8.908,85 ** 987,43 7.050,28 ** 
Tabela 15: Piso salarial e remunerações mínima e máxima dos Policiais Militares, por Unidade da Federação, 

2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 

Legenda: ** Não informado. 

(1) Piso salarial refere-se ao vencimento, ou soldo, ou salário base, excluído de adicionais, gratificações ou 

outras vantagens pecuniárias comuns a todos os profissionais da respectiva categoria. Dado de 31 de 

dezembro de 2011. 

(2) Remuneração corresponde ao vencimento, ou soldo, ou salário base, acrescido de adicionais, 

gratificações ou outras vantagens pecuniárias comuns a todos os profissionais da respectiva categoria. 

Dado de 31 de dezembro de 2011. 

 

Piso salarial e remunerações mínima e máxima dos Policiais Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 (continuação) 

UF 

Capitão Tenente Aspirante a oficial 

Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

MG 6.433,99 7.720,79 10.937,78 5.724,04 5.724,07 9.730,93 4.368,52 4.368,52 4.368,52 

RJ 888,69 5.401,02 ** 719,24 3.101,73 ** 627,32 2.474,37 ** 
Tabela 16: Piso salarial e remunerações mínima e máxima dos Policiais Militares, por Unidade da Federação, 

2011 (continuação) 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 
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Piso salarial e remunerações mínima e máxima dos Policiais Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 (continuação) 

UF 

Cadete e aluno*oficial Subtenente Sargento 

Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

MG 3.893,39 3.893,39 3.893,39 4.368,52 6.115,92 7.426,48 3.893,39 5.061,41 6.618,76 

RJ 425,45 1.138,08 ** 647,32 4.129,89 ** 491,28 2.618,52 ** 
Tabela 17: Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das 

Instituições de Segurança Pública, 2013. 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 

 

Piso salarial e remunerações mínima e máxima dos Policiais Militares, por Unidade da 

Federação, 2011 (continuação) 

UF 

Cabo Soldado Aluno soldado (em curso) 

Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) Piso 
Salarial 

(1) 

Remuneração (2) 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

Bruta 
mínima 

Bruta 
máxima 

MG 2.599,32 2.599,32 4.418,85 2.245,91 2.251,91 3.368,86 1.921,48 1.921,48 1.921,48 

RJ 425,45 1.981,53 ** 369,37 1.720,36 ** 304,76 815,24 ** 
Tabela 18: Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das 

Instituições de Segurança Pública, 2013. 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 

 

6.5.  Capacitação e desenvolvimento dos policiais: comparação entre Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Como já foi comprovado na análise estatística do presente trabalho, há uma 

relação entre a formação da tropa e o número de homicídios causados por policiais. 

Assim, essa seção busca aprofundar na discussão ao apontar como cada Estado 

trabalha com a capacitação e o desenvolvimento dos policiais. 

A Tabela 17 demonstra que, enquanto na Polícia Militar de Minas Gerais existem 

22 unidades de ensino, na Polícia Militar do Rio de Janeiro existem 5. Deve-se 

ressaltar, no entanto, que devido às dimensões do Estado de Minas Gerais é 

necessária a descentralização das atividades de ensino, o que justifica o seu número 

elevado.  
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Quantidade de 

unidades de 

ensino existentes 

nas Polícias 

Militares, por 

Unidade da 

Federação, 2011. 

UF Unidades de 
ensino 

MG  22 

RJ  5 
Tabela 19: Quantidade de unidades de ensino existentes nas Polícias Militares, por Unidade da Federação, 

2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013. 

 

O dado disposto na Tabela 18 mostra que o número de capacitações para a 

tropa da Polícia Militar de Minas Gerais foi, no ano de 2011, muito superior ao praticado 

no Rio de Janeiro. A proporção de número de capacitações em relação ao efetivo de 

Minas Gerais foi 5,37, enquanto no Rio de Janeiro foi 0,52. 

 

Número de capacitações ou 

treinamentos realizados no 

âmbito das Policiais Militares, 

por Unidade da Federação, 

2011 

UF Presencial Distância 

MG 244.498 ** 

RJ 3.510 19.426 
Tabela 20: Número de capacitações ou treinamentos realizados no âmbito das Policiais Militares, por 

Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

Nota: Os dados refletem a quantidade de capacitações realizadas em diversos temas (um policial pode fazer 

mais de uma capacitação). 

(**) significa não informado. 
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6.6. Disponibilidade e destinação dos recursos orçamentários: comparação 

entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

A presente seção visa analisar as fontes de recursos orçamentários das Polícias 

Militares dos dois Estados e também traz análises a respeito dos gastos em Segurança 

Pública. Como se percebe pela análise da Tabela 19, a única fonte de recursos 

financeiros da Polícia Militar do Rio de Janeiro é o orçamento estadual. Minas Gerais, 

ao contrário, recebe, além dos recursos estaduais, recursos municipais, federais e da 

administração indireta. 

 

Fontes de recursos financeiros das Polícias 

Militares além dos provenientes do orçamento 

estadual, por Unidade da Federação, 2011 

UF  Órgão Federal Órgão 

Municipal 
Administração 

Indireta 

MG X X X 

RJ       
Tabela 21: Fontes de recursos financeiros das Polícias Militares além dos provenientes do orçamento 

estadual, por Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

Nota: �X� significa �sim�, células vazias significam �não�. 

 

A Tabela 20 traz a participação das despesas com Segurança Pública de cada 

Estado em relação ao total de despesas realizadas. Percebe-se que o Rio de Janeiro 

vivenciou um decréscimo gradativo dessa participação, chegando, em 2010, com a 

menor participação da Segurança Pública nas despesas em relação aos cinco anos 

anteriores.  

 

Participação das despesas realizadas com a Função 

Segurança Pública no total das despesas realizadas - 

Unidades da Federação � 2006-2010 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 

MG 13,5 13,2 12,6 14 13,4 

RJ 12,3 12,3 12,1 8,6 8 
 

Tabela 22: Participação das despesas realizadas com a Função Segurança Pública no total das despesas 

realizadas - Unidades da Federação � 2006-2010 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2011. 
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A Tabela 21 traz a relação da despesa per capita com Segurança Pública de 

cada um dos Estados de 2006 a 2010. Percebe-se que Minas Gerais apresentou um 

aumento constante nessa relação, enquanto Rio de Janeiro apresentou um valor 

máximo em 2008 que não foi acompanhado nos anos seguintes. 

Despesa per capita realizada com a Função 

Segurança Pública União e Unidades da Federação � 

2006-2010 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 

MG 200,78 217,07 249,82 280,51 301,58 

RJ 269,91 278,69 309,97 231,78 244,81 
Tabela 23: Despesa per capita realizada com a Função Segurança Pública União e Unidades da Federação � 

2006-2010 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2011. 

 

6.7. Dados de violência: comparação entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Os dados a seguir visam discutir questões gerais de violência nos dois Estados. 

Após a análise dos homicídios, será discutida a letalidade policial e as mortes 

causadas por policiais. 

A Tabela 22 busca comparar os números absolutos e taxas de mortes por 

agressão nos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A ideia da medida é 

arbitrar um nível de violência de cada Estado, pautado pelos homicídios ocorridos 

anualmente. 

Analisando as taxas de homicídios por cem mil habitantes de cada Estado, 

pode-se afirmar que nos anos de 2008 e 2009, as taxas de mortes por agressão 

utilizando arma de fogo no Rio de Janeiro foram mais que 90% superiores às taxas 

mineiras. No entanto, em todos os anos analisados a diferença entre as taxas foi 

significativa. 
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Violência Armada Brasil e Unidades da Federação � 2008-2010 

UF 

Ns. Absolutos (1) Taxas (2) 

Mortes por agressão 

(3) 

Mortes por agressão 
utilizando arma de 

fogo (4) 
Mortes por agressão 

Mortes por agressão 
utilizando arma de 

fogo 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

MG 3.869 3.714 3.538 2.742 2.588 2.406 19,5 18,5 18,1 13,8 12,9 12,3 

RJ 5.395 5.074 4.193 4.346 4.013 3.325 34 31,7 26,2 27,4 25,1 20,8 
Tabela 24: Violência Armada Brasil e Unidades da Federação � 2008-2010 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Ministério da Saúde/DATASUS; Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública. 

Notas:  

(1) Os dados de mortes por agressão correspondem ao número de vítimas. 

(2) Por 100 mil habitantes. 

(3) Inclui as categorias CID-10: X85-Y09 Agressões 

(4) Inclui as categorias CID10: X93 Agressão disparo de arma de fogo de mão, X94 Agressão disparo arma 

fogo de maior calibre, X95 Agressão disparo outra arma de fogo ou Não Especificado. 

 

Uma segunda medida relevante de violência do Estado é o número de policiais 

mortos ou feridos em serviço. Conforme demonstra a Tabela 23, a letalidade policial no 

Rio de Janeiro é muito superior, chegando a configurar 7,71 vezes o dado mineiro no 

caso de mortes. As lesões causadas aos policiais no Rio de Janeiro também se 

mostram muito significativas, sendo que o dado mineiro representa apenas 10% do 

fluminense, quando se trata de lesões temporárias e 7% quando se trata de lesões 

permanentes. 

 

Quantidade de policiais militares mortos ou 

feridos em serviço, por Unidade da 

Federação, 2011 

UF  Mortos  Com Lesão 

temporária 
Com Lesão 

permanente 

MG 14 44 17 

RJ 108 423 224 
Tabela 25: Quantidade de policiais militares mortos ou feridos em serviço, por Unidade da Federação, 2011 

Fonte: Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública � Pesquisa Perfil das Instituições de 

Segurança Pública, 2013 

 

O último estudo apresentado nesta seção refere-se à letalidade causada por 

policiais, medida utilizada na análise estatística deste trabalho. As Tabelas 24 e 25 

trazem os dados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente.  
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Comparação do somatório das mortes por intervenção legal às mortes por intenção 

indeterminada em Minas Gerais 

UF Minas Gerais 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Int_ND_cont (1) 720 809 816 1150 1121 1241 1482 1275 

Int_ND (2) 3,880709 4,259303 4,241726 5,903686 5,816266 6,251866 7,397548 6,506659 
Tabela 26: Comparação do somatório das mortes por intervenção legal às mortes por intenção 

indeterminada em Minas Gerais 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Ministério da Saúde/DATASUS. 

Notas: (1) Número absoluto das mortes por intervenção legal somadas às mortes por intenção 

indeterminada. 

(2) Taxa por 100 mil habitantes. 

 

Comparação do somatório das mortes por intervenção legal às mortes por intenção 

indeterminada no Rio de Janeiro 

UF Rio de Janeiro 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Int_ND_cont (1) 2343 1804 2367 1966 3540 3438 3922 1819 

Int_ND (2) 15,7469 11,86549 15,38671 12,63356 22,30292 22,29507 24,49653 11,37331 
Tabela 27: Comparação do somatório das mortes por intervenção legal às mortes por intenção 

indeterminada no Rio de Janeiro 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Ministério da Saúde/DATASUS. 

Notas: (1) Número absoluto das mortes por intervenção legal somadas às mortes por intenção 

indeterminada. 

(2) Taxa por 100 mil habitantes 

 

Pela análise dos dados apresentados pelas Tabelas 24 e 25 percebe-se que as 

taxas de letalidade por policiais somada às por causa indeterminada foi historicamente 

superior no Rio de Janeiro. No ano de 2003, a taxa do Rio de Janeiro chegou a ser 

mais que quatro vezes superior à mineira. No entanto, a diferença entre as taxas 

apresenta, desde 2008, uma tendência de queda, como pode ser demonstrado na 

Figura 3.  

Vale ressaltar que, mesmo em queda, a menor diferença apresentada entre as 

taxas foi no ano de 2010. Neste ano, a taxa fluminense foi, ainda, quase o dobro da 

mineira. 
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Figura 3: Comparação das taxas de mortes por intervenção legal somadas às mortes por intenção 

indeterminada (MGxRJ) 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Ministério da Saúde/DATASUS. 

Notas: (*) Taxa por cem mil habitantes. 

 

6.8. Considerações acerca da comparação da qualidade institucional das 

Polícias Militares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro 

 

A presente seção foi de suma importância para a análise mais detalhada das 

corporações policiais do Rio de Janeiro e Minas Gerais e tentou explorar e levantar 

indícios de outras causas para as diferenças colocadas no que tange à mortalidade 

causada por policiais. 

Sabe-se, no entanto, que para estudos mais conclusivos sobre o tema, devem-

se levantar dados anuais de todas as variáveis e dimensões demonstradas com vistas 

a se buscar testes estatísticos mais sólidos e consistentes. Como o trabalho já 

apresentou testes complexos para a análise da hipótese central restou ao presente 

capítulo o objetivo do conhecimento mais profundo acerca das corporações policiais 

dos Estados em análise, bem como a exemplificação de outras variáveis que 

determinam o comportamento policial. 

Deve-se chamar atenção para alguns pontos trabalhados. Inicialmente, deve-se 

retomar a questão do armamento e da disponibilidade de coletes de cada uma das 

corporações. Pela análise superficial colocada, percebe-se que a polícia mineira 

preocupa-se com a segurança de seu servidor, bem como com a dos cidadãos ao 

dispor de número adequado de coletes e equipamentos de menor potencial ofensivo. 

Enquanto isso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não dispõe do citado equipamento de 
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segurança para todos seus policiais e apresenta menor acesso aos equipamentos 

típicos de controle de multidões. Além disso, é fortemente armada, dispondo de mais 

de uma arma de fogo para cada policial. 

Outra questão relevante a ser retomada é a diferença salarial e de destinação 

orçamentária dos recursos dos dois Estados. Os salários proporcionalmente baixos do 

Rio de Janeiro e a redução gradativa no empenho de recursos coloca em dúvida a 

prioridade colocada à segurança pública no Estado.  

A terceira questão que merece destaque é o desenvolvimento dos policiais a 

partir de capacitações. Percebe-se, claramente, que há um déficit no número de 

capacitações no Rio de Janeiro. 

A análise de todas as dimensões traz indícios de que a qualidade institucional da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro é inferior à da corporação de Minas Gerais e somente 

uma análise estatística pode avaliar essas dimensões em termos de incidência de 

homicídios, letalidade policial e mortalidade causada por policiais. No entanto, a grande 

diferença demonstrada entre os dois Estados em relação a essas variáveis é capaz de 

subsidiar a formulação de uma hipótese nesse sentido. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou testar, a partir do método de dados em painel a 

hipótese de que Estados cujo governador é de orientação política de direita, 

apresentam maiores números de homicídios causados por policiais. A hipótese central 

foi comprovada, bem como a relação dessa hipótese com as questões sociais e com a 

violência praticada no Estado.  

A comprovação da hipótese se relaciona à base teórica colocada no trabalho. 

Em termos ilustrativos, pode-se afirmar que, conforme já foi discutido, alguns 

governadores de Estado associaram, por muito tempo, a brutalidade policial e a 

eficiência. Luiz Antônio Fleury, governador do Estado de São Paulo no período de 1990 

a 1994 chegou a afirmar que o fato de haver maior número de mortes causadas pela 

polícia militar significa que a corporação está mais ativa. No Rio de Janeiro a 

concepção também foi aplicada através da �gratificação faroeste�que premiou policiais 

por mérito e foi considerada um incentivo ao extermínio. O prêmio foi pago aos policiais 

do Estado no período de 1995 a 2000. 

Foi possível demonstrar, além disso, a relação entre esses homicídios e o 

número médio de anos de escolaridade das tropas. É importante ressaltar a força desta 

relação. Conforme demonstra Muniz (2001), há um consenso da necessidade de 

reforma do nosso sistema de segurança pública e, ademais, esse movimento 

reformista coloca como central a revisão do processo formativo dos policiais militares. 

O anseio público se pauta na ideia de que a brutalidade policial, o uso excessivo da 

força e demais arbitrariedades cometidas pelas polícias militares seriam fruto de um 

despreparo e de uma baixa qualidade da formação desses profissionais.  

Essa reforma deveria se pautar por tornar os membros da corporação prontos 

para lidar com uma sociedade que sofreu grandes transformações urbanas, sociais e 

políticas limitando-se sempre pelo comedimento do uso da força e do respeito aos 

direitos humanos. 

No entanto, o estudo comparativo presente nesse trabalho demonstra que a 

qualidade institucional da Polícia Militar, calculada no teste estatístico pela escolaridade 

da tropa, é uma medida muito mais profunda que pode, inclusive, fazer com que haja 

um comportamento divergente do comprovado no modelo estatístico. Assim, acredita-

se que, a reforma da polícia, geralmente associada à formação da tropa, deve ser mais 
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ampla, abarcando outras dimensões. Na comparação realizada o Estado do Rio de 

Janeiro, historicamente dirigido por governadores que se identificam com a esquerda 

(excetuando-se o caso atual), apresenta altos números de letalidade policial. Esse caso 

não se explicaria pela orientação política do governador, mas sim pela cultura policial e 

pelas decisões de governo colocadas historicamente. 

Deve-se pontuar também que no citado Estado pode-se, pela análise das 

dimensões trabalhadas no capítulo comparativo, observar um certo descaso do 

governo em relação à segurança pública. Pode-se afirmar isso ao se perceber as 

baixas remunerações devidas, a ausência de equipamentos de proteção, a ausência de 

sistemas informatizados, que acabam por impedir uma atuação policial orientada para 

problemas, o excesso de armas de fogo disponíveis e a baixa disponibilidade de 

equipamentos de menor potencial ofensivo. É como se os policiais fossem lançados às 

ruas contando apenas com a própria sorte. 

Por outro lado, Minas Gerais é um Estado historicamente dirigido por 

governadores de direita que apresenta taxas anuais de homicídios causados por 

policiais bem mais baixas que do Rio de Janeiro. Em média, o número de homicídios 

causados por policiais em Minas Gerais é um terço do dado fluminense. Em relação ao 

resto do país, o dado de Minas Gerais ainda se mostra relevante.  

A grande conclusão que se chega nesse trabalho é a de que a reforma da 

polícia é necessária, de forma que deve-se romper com o passado autoritário fazendo 

com que as instituições coercitivas estaduais pautem sua ação por princípios de 

direitos humanos. É importante ressaltar, no entanto, que a reforma da polícia não deve 

ser basicamente cultural. Ela deve ser colocada na centralidade das agendas dos 

governadores e devem ser realizados investimentos relevantes que possibilitem a 

valorização dos policiais e o desenho de operações assertivas que visem não só a 

repressão do crime, mas também sua prevenção. As ações devem ser precisas e, para 

tanto, a polícia deve se pautar por dados fidedignos de criminalidade (conseguidos 

pelos investimentos em sistemas de informação) e ter em mãos equipamentos 

adequados ao tratamento direto com cidadãos.  

De forma prática, é defendido contemporaneamente que a atuação da polícia 

deve ser orientada para a comunidade. Ou seja, é preciso implantar o chamado 

policiamento comunitário. Como colocam Skolnick e Bayley (1988, p. 17), �se 

quisermos fazer algum progresso em relação ao policiamento comunitário (...) devemos 
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atribuir um conteúdo programático a esse esforço�, de forma que a prevenção do crime 

com base na comunidade se coloca como peça central deste tipo de policiamento. 

Uma polícia moderna e preparada deve, portanto, estabelecer sua medida de 

eficiência não em número de �meliantes� mortos, mas sim em capacidade de 

prevenção do crime. Desta forma, ao evitar que os crimes aconteçam, as polícias se 

tornam mais aptas ao seu trabalho, além de garantir seu reconhecimento pela 

população. 

Como se acredita que a reforma da polícia deve se pautar pelo fortalecimento de 

seu caráter comunitário, os servidores das corporações policiais devem contar com 

equipamentos para sua própria segurança, além de ter disponíveis equipamentos de 

menor potencial ofensivo. 

Conclui-se, portanto, que a violência policial é um fenômeno complexo e 

multicausal, bem com o é a criminalidade. Assim, sem o apoio direto do chefe do 

executivo, as reformas se mostram impossíveis. 

Ademais, sugere-se como agenda de pesquisa uma que busque relacionar 

outras medidas de qualidade institucional das polícias militares à redução da violência 

policial. Para tanto, é imprescindível o fortalecimento dos sistemas informatizados que 

busquem registrar todos esses dados, bem como bases de dados anuais, censitárias e 

confiáveis. Além disso, o tema do controle das instituições policiais pelos governadores 

de Estado deve ser retomado e analisado de forma mais pormenorizada. 

.  
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ANEXO: APRESENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO 

POLÍTICA COLETADAS 

 

UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Alagoas 2003 6 2,77 4,39 

Alagoas 2004 6 2,90 4,45 

Alagoas 2005 6 3,03 4,52 

Alagoas 2006 6 3,09 4,54 

Alagoas 2007 6 6,78 6,39 

Alagoas 2008 6 6,72 6,36 

Alagoas 2009 6 6,65 6,33 

Alagoas 2010 6 6,65 6,33 

Bahia 2003 8 8,07 8,04 

Bahia 2004 8 7,99 7,99 

Bahia 2005 8 7,90 7,95 

Bahia 2006 8 7,90 7,95 

Bahia 2007 4 3,09 3,54 

Bahia 2008 4 3,08 3,54 

Bahia 2009 4 3,08 3,54 

Bahia 2010 4 3,08 3,54 

Ceará 2003 6 5,88 5,94 

Ceará 2004 6 5,83 5,92 

Ceará 2005 6 5,78 5,89 

Ceará 2006 6 5,75 5,87 

Ceará 2007 6 3,14 4,57 

Ceará 2008 6 3,20 4,60 

Ceará 2009 6 3,25 4,63 

Ceará 2010 6 3,25 4,63 

Distrito Federal 2003 9 5,77 7,39 

Distrito Federal 2004 9 5,73 7,36 

Distrito Federal 2005 9 5,68 7,34 

Distrito Federal 2006 9 5,65 7,33 

Distrito Federal 2007 8,6 6,78 7,69 

Distrito Federal 2008 8,6 6,72 7,66 

Distrito Federal 2009 8,6 6,65 7,63 

Distrito Federal 2010 8,6 6,65 7,63 
Tabela 28: Medidas coletadas de orientação política dos governadores de Estado 

Fonte: Elaboração própria 
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UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Espírito Santo 2003 5,2 2,77 3,99 

Espírito Santo 2004 5,2 2,90 4,05 

Espírito Santo 2005 5,2 3,03 4,12 

Espírito Santo 2006 5,2 3,09 4,14 

Espírito Santo 2007 6,6 5,62 6,11 

Espírito Santo 2008 6,6 5,59 6,10 

Espírito Santo 2009 6,6 5,56 6,08 

Espírito Santo 2010 6,6 5,56 6,08 

Goiás 2003 7 5,88 6,44 

Goiás 2004 7 5,83 6,42 

Goiás 2005 7 5,78 6,39 

Goiás 2006 7 5,75 6,37 

Goiás 2007 7 7,71 7,36 

Goiás 2008 7 7,60 7,30 

Goiás 2009 7 7,48 7,24 

Goiás 2010 7 7,48 7,24 

Maranhão 2003 8 8,07 8,04 

Maranhão 2004 8 7,99 7,99 

Maranhão 2005 8 7,90 7,95 

Maranhão 2006 8 7,90 7,95 

Maranhão 2007 6 3,74 4,87 

Maranhão 2008 6 3,72 4,86 

Maranhão 2009 6 3,70 4,85 

Maranhão 2010 6 3,70 4,85 

Mato Grosso 2003 7,4 3,51 5,45 

Mato Grosso 2004 7,4 3,52 5,46 

Mato Grosso 2005 7,4 3,54 5,47 

Mato Grosso 2006 7,4 3,78 5,59 

Mato Grosso 2007 7,4 4,02 5,71 

Mato Grosso 2008 7,4 4,25 5,83 

Mato Grosso 2009 7,4 4,49 5,95 

Mato Grosso 2010 7,4 4,49 5,95 
Tabela 29: Medidas coletadas de orientação política dos governadores de Estado (cont.) 

Fonte: Elaboração própria 
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UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Mato Grosso do Sul 2003 4 2,45 3,23 

Mato Grosso do Sul 2004 4 2,77 3,39 

Mato Grosso do Sul 2005 4 3,09 3,55 

Mato Grosso do Sul 2006 4 3,09 3,54 

Mato Grosso do Sul 2007 7,4 5,62 6,51 

Mato Grosso do Sul 2008 7,4 5,59 6,50 

Mato Grosso do Sul 2009 7,4 5,56 6,48 

Mato Grosso do Sul 2010 7,4 5,56 6,48 

Minas Gerais 2003 6,8 6,96 6,88 

Minas Gerais 2004 6,8 6,94 6,87 

Minas Gerais 2005 6,8 6,91 6,86 

Minas Gerais 2006 6,8 6,85 6,82 

Minas Gerais 2007 6,8 6,78 6,79 

Minas Gerais 2008 6,8 6,72 6,76 

Minas Gerais 2009 6,8 6,65 6,73 

Minas Gerais 2010 6,8 6,65 6,73 

Paraíba 2003 6 5,88 5,94 

Paraíba 2004 6 5,83 5,92 

Paraíba 2005 6 5,78 5,89 

Paraíba 2006 6 5,75 5,87 

Paraíba 2007 6 5,72 5,86 

Paraíba 2008 6 5,68 5,84 

Paraíba 2009 6 5,65 5,83 

Paraíba 2010 6 5,65 5,83 

Paraná 2003 5 5,77 5,39 

Paraná 2004 5 5,73 5,36 

Paraná 2005 5 5,68 5,34 

Paraná 2006 5 5,65 5,33 

Paraná 2007 5 5,62 5,31 

Paraná 2008 5 5,59 5,30 

Paraná 2009 5 5,56 5,28 

Paraná 2010 5 5,56 5,28 
Tabela 30: Medidas coletadas de orientação política dos governadores de Estado (cont.) 

Fonte: Elaboração própria 
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UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Pernambuco 2003 6 5,77 5,89 

Pernambuco 2004 6 5,73 5,86 

Pernambuco 2005 6 5,68 5,84 

Pernambuco 2006 6 5,65 5,83 

Pernambuco 2007 4 3,14 3,57 

Pernambuco 2008 4 3,20 3,60 

Pernambuco 2009 4 3,25 3,63 

Pernambuco 2010 4 3,25 3,63 

Piauí 2003 4 2,45 3,23 

Piauí 2004 4 2,77 3,39 

Piauí 2005 4 3,09 3,55 

Piauí 2006 4 3,09 3,54 

Piauí 2007 4 3,09 3,54 

Piauí 2008 4 3,08 3,54 

Piauí 2009 4 3,08 3,54 

Piauí 2010 4 3,08 3,54 

Rio de Janeiro 2003 6 2,77 4,39 

Rio de Janeiro 2004 6 2,90 4,45 

Rio de Janeiro 2005 6 3,03 4,52 

Rio de Janeiro 2006 6 3,09 4,54 

Rio de Janeiro 2007 5,8 5,62 5,71 

Rio de Janeiro 2008 5,8 5,59 5,70 

Rio de Janeiro 2009 5,8 5,56 5,68 

Rio de Janeiro 2010 5,8 5,56 5,68 

Rio Grande do Norte 2003 6 2,77 4,39 

Rio Grande do Norte 2004 6 2,90 4,45 

Rio Grande do Norte 2005 6 3,03 4,52 

Rio Grande do Norte 2006 6 3,09 4,54 

Rio Grande do Norte 2007 6 3,14 4,57 

Rio Grande do Norte 2008 6 3,20 4,60 

Rio Grande do Norte 2009 6 3,25 4,63 

Rio Grande do Norte 2010 6 3,25 4,63 
Tabela 31: Medidas coletadas de orientação política dos governadores de Estado (cont.) 

Fonte: Elaboração própria 
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UF Ano Ideol_gov_cris Ideol_gov_power Med_ideol 

Rio Grande do Sul 2003 6,8 5,77 6,29 

Rio Grande do Sul 2004 6,8 5,73 6,26 

Rio Grande do Sul 2005 6,8 5,68 6,24 

Rio Grande do Sul 2006 6,8 5,65 6,23 

Rio Grande do Sul 2007 8,2 5,72 6,96 

Rio Grande do Sul 2008 8,2 5,68 6,94 

Rio Grande do Sul 2009 8,2 5,65 6,93 

Rio Grande do Sul 2010 8,2 5,65 6,93 

Santa Catarina 2003 6 5,77 5,89 

Santa Catarina 2004 6 5,73 5,86 

Santa Catarina 2005 6 5,68 5,84 

Santa Catarina 2006 6 5,65 5,83 

Santa Catarina 2007 6,2 5,62 5,91 

Santa Catarina 2008 6,2 5,59 5,90 

Santa Catarina 2009 6,2 5,56 5,88 

Santa Catarina 2010 6,2 5,56 5,88 

São Paulo 2003 8,2 6,96 7,58 

São Paulo 2004 8,2 6,94 7,57 

São Paulo 2005 8,2 6,91 7,56 

São Paulo 2006 8,2 6,85 7,52 

São Paulo 2007 7 6,78 6,89 

São Paulo 2008 7 6,72 6,86 

São Paulo 2009 7 6,65 6,83 

São Paulo 2010 7 6,65 6,83 

Sergipe 2003 8 8,07 8,04 

Sergipe 2004 8 7,99 7,99 

Sergipe 2005 8 7,90 7,95 

Sergipe 2006 8 7,90 7,95 

Sergipe 2007 4 3,09 3,54 

Sergipe 2008 4 3,08 3,54 

Sergipe 2009 4 3,08 3,54 

Sergipe 2010 4 3,08 3,54 
Tabela 32: Medidas coletadas de orientação política dos governadores de Estado (cont.) 

Fonte: Elaboração própria 


